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Zoals je wellicht al opgevallen 
is, is deze Supremum opgezet 

als een TASK24-special, wellicht 
beter bekend onder Atos Ori-
ging Technical Autmation. Hoe 
een en andere vorken in stelen 
zitten, is te vinden in het stukje 
Even voorstellen.

Voor de tweede keer hebben Mark 
en Erik in deze Supremum hun o-zo 
waardevolle levens in de weegschaal 
gelegd om voor jullie een Razende 
Random Review++ samen te stellen.

Gelukkig is niet alles in deze Su-
premum nieuw, hip en anders dan 
anders, maar hebben we ook een 
aantal stukjes die inmiddels al be-
hoorlijk een traditie beginnen te 
worden: een ingezonden klaagzang, 
ditmaal wederom van Diana, een 
flink lang OC-OK stuk, een voorzit-
ter die op de deadline zijn stukje 
schrijft en een verhandeling van de 
BArCommissie over een heel nuttig 
maar desondanks regelmatig ver-
vloekt voorwerp.

Het collegejaar 2008/2009 is inmid-
dels om en zowel vanuit het (vorige) 
bestuur als de Supremumcommissie 
wil ik jullie een fijne, hete vakantie 
wensen. Hoog tijd dus om deze Su-
premum ter hand te nemen, uzelf 
naar buiten te begeven en onder 
het genot van een of ander goddelijk 
drankje naar keuze uw vakantie te 
gaan vieren.
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Zoals wel eens met Supre-
mumstukjes gebeurt, wordt 

ook deze op de dag van de dead-
line geschreven. Een voordeel 
van deze deadline is dat het 1 
juni is, dus dat betekent mooi 
weer. Ik kijk naar buiten en zie 
een strakblauwe hemel, gepaard 
met een licht briesje. Eigenlijk 
meer terrasweer dan weer om 
een stukje te schrijven, maar om 
het nu nog uit te stellen is ook 
weer zoiets. Eerst maar eens 
bedenken waar ik over ga schrij-
ven. Wereldnieuws is er niet, 
met de zomertijd breekt natuur-
lijk de komkommertijd weer aan. 
Het steekt schril af bij mijn per-
soonlijke bezigheden. Zo komt 
de begrotings-AV (Algemene le-
denVergadering) eraan, wat nog 
wat voeten in de aarde heeft.

Ook heeft de faculteit aangegeven 
dat het goed is als we meer kunnen 
bieden voor internationale studen-
ten als PHD’s en buitenlandse mas-
ters, iets wat mij persoonlijk wel zint 
(zoals sommigen wel weten) maar 
natuurlijk wel de nodige aandacht 
vereist. Dat betekent dat er diverse 
gesprekken moeten plaatsvinden 
tussen groepen die elkaar voorheen 
meer met rust lieten, zoals OOTI’s, 
OOWI’s en promovendi.

Zoals jullie ondertussen ook al-
lemaal weten gaat onze faculteit 
ook nog ergens een keer verhuizen. 
Wanneer dat gebeurt is nog onbe-

kend, de W-Hal staat er nog steeds 
in al zijn, eehhh, glorie, maar als er 
straks een gebouw staat en we onze 
ruimte betrekken, is het natuurlijk 
beter als het een balzaal is dan een 
opberghok.

Het naderen van de zomer betekent 
ook dat het voor mij en de rest van 
het zevenentwintigste er al weer 
bijna op zit. Ondertussen probeer ik 
dus ook nog zo goed mogelijk mijn 
opvolger in te werken. Degenen die 
op de wissel-AV waren weten het al, 
dit is de waarachtige Tom Nijhuis. 
Volgende Supremum zal hij zich sa-
men met de rest van zijn (dan echt) 
bestuur voorstellen, dus laat ik hem 
vooral niet het gras voor de voeten 
wegmaaien. Wel wil ik hem bij de-
zen alvast heel veel succes wensen 
in een jaar met veel nieuwe indruk-
ken, inzichten en andere intelligente 
ingevingen.

Tot slot nog even mijn dankwoordje. 
Ik wil iedereen die mij dit jaar heeft 
geholpen een veer in de reet steken 
voor zijn inzet voor GEWIS. Daarbij 
horen niet alleen mijn andere be-
stuursleden, maar toch ook zeker 
alle leden van de commissies en 
disputen en GEWIS’ers die anders-
zins actief zijn bij GEWIS. Het waren 
twaalf fantastische maanden.
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Florian: “Maar ik heb *nu* honger!”
Nicky: “Over 10 minuten heb je of nog steeds honger of ben je dood, en dat 
vinden wij allebei niet erg!”

Frank: “Hey jullie hebben als bestuur vast wel zo’n goede band opgebouwd 
dat je weet waar Sander is.”
Florian: “Ja, hij loopt achter je!”

Niels: “Woah, dat ziet eruit als ranzige kaas! wat is het?”
Erik: “Ananas...”
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Zoals je wel hebt gemerkt 
staat deze Supremum in het 

teken van TASK24. Maar wie is 
TASK24, wat doen ze, en waar-
om is dat zinvol voor jou om te 
weten?

TASK24 is het resultaat van de 
krachtenbundeling van Ordina 
Technical Automation (in 2008 ver-
zelfstandigd vanuit Ordina) en Atos 
Origin Technical Automation (per 1 
januari 2009  verzelfstandigd van-
uit Atos Origin). Als grootste, niet-
beursgenoteerde dienstverlener in de 
bedrijfstak kunnen wij ons dankzij 
deze fusie nog meer focussen op wat 
wij belangrijk vinden, nl. het inzet-
ten van onze specialistische vakken-
nis op uitdagende en technologisch 
hoogwaardige opdrachten. Hiermee 
helpen wij onze klanten door oplos-
singen te bieden voor de uitdagingen 
waar zij voor staan.
 
Met ruim 550 medewerkers is 
TASK24 één van de grootste dienst-
verleners op de technische automati-
seringsmarkt in Nederland. TASK24 
staat voor Technical Automation 
Solutions & Knowledge, 24/7. Onze 
dienstverlening bestaat uit consul-
tancy, projectmanagement, develop-
ment en engineering. Onze specialis-
ten in de embedded- en industriële 
automatisering werken dagelijks aan 
innovatieve oplossingen voor onze 
vele klanten. Dit doen zij uiteraard 
met de nieuwste technieken, gecom-
bineerd met een grote betrokkenheid 
en passie voor het vak.

Even voorstellen: TASK24
Werken bij TASK24 betekent werken 
bij een vooruitstrevende dienstver-
lener in de technische automatise-
ring, waar je uitdagende opdrachten 
kunt doen bij grote, vooraanstaande 
bedrijven in Nederland. Naast een 
inspirerende werkomgeving met ge-
dreven collega’s, vind je bij ons de 
faciliteiten om een carrièrepad te 
kiezen dat past bij je talenten en 
ambities. Je werkt aan uitdagende 
projecten binnen een veelzijdige 
klantenkring. Samen met je mana-
ger bepaal je welke opdracht je gaat 
doen, waarbij we rekening houden 
met de aard van de opdracht en jouw 
persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard 
letten we hierbij ook op jouw reistijd. 
Je uitvalsbasis is het regiokantoor 
dat het dichts bij jouw woonplaats 
in de buurt ligt.

Persoonlijke ontwikkeling van onze 
medewerkers staat bij TASK24 heel 
hoog in het vaandel. Om doorlopend 
in kennisontwikkeling te kunnen 
investeren heeft TASK24 de TA Aca-
demy opgericht. Behalve het aanbie-
den van specifieke opleidingen en 
cursussen vormt de TA Academy ook 
de paraplu voor de vele kennis- en 
competentiegerichte activiteiten bin-
nen TASK24, zoals onze competentie 
clusters en special interest groups.
Passie voor techniek is wat onze me-
dewerkers met elkaar verbindt, in 
combinatie met de wens om uitda-
gende opdrachten te doen. Wij zijn 
altijd op zoek naar nieuwe, gemoti-
veerde medewerkers. Iets voor jou? 
Kijk op onze site www.TASK24.nl

Pieter Phoelich
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Laatst sprak ik een buurvrouw 
die mooi piano speelt. In 

haar gezin gaat muziek samen 
met wiskunde -- zoals wel vaker. 
Haar dochter was na haar vwo-
eindexamen voor een studie wis-
kunde gegaan. Wat had de door-
slag gegeven bij haar keuze? Dat 
de voorzitter Alexander Rinnooy 
Kan van de SER ook wiskunde 
heeft gestudeerd. Zij is naar 
Utrecht gegaan, zo dicht moge-
lijk bij huis.

Dit zette me aan het denken. Als 
je meer studenten aan wilt trekken 
--en dat willen we-- hoef je de schijn-
werpers niet te zetten op de toppers 
in het vak maar moet je aandacht 
vragen voor BNers die via onze oplei-
ding opgeklommen zijn. Maar heb-
ben we die wel?

Toppers in de vakgebieden wiskun-
de en informatica zelf hebben we 
wel. Onder “we” versta ik dan onze 
TU/e. Historisch gezien (sorry Dick) 
zijn De Bruijn en (Edsger) Dijkstra 
onze absolute toppers. Precies 50 
jaar geleden verscheen het kortste 
pad algoritme van Edsger in een nu-
meriek-wiskundig tijdschrift. Op de 
zaterdagmiddag “Algoritmen Alom” 
die afgelopen april in het Spoor-
wegmuseum gehouden werd, is dat 
gememoreerd. De mensen die bewij-
zen formeel opschrijven en dan nog 
automatisch laten verifiëren, bena-
drukken al jaren dat De Bruijn een 
van hun grote inspiratoren was. In 
de tijd dat hij de ideeën naar voren 
bracht en daarvoor subsidie bij NWO 
probeerde te krijgen, was er bijzon-
der weinig begrip voor zijn plannen. 
Hij was zijn tijd dus ver vooruit.

Jarenlang hebben we wetenschap-
pelijk zeer sterk gedraaid, maar zon-
der zulke grote toppers. Ik denk dat 
daar nu verandering in komt. Kijk 
alleen maar naar onze vier VICI win-
naars. VICI is de meest prestigieuze 

van de NWO subsidies met de naam 
vernieuwingsimpuls.

Maar daar ging het dus niet over. 
We zoeken naar toppers in de maat-
schappij die wiskunde of informatica 
gestudeerd hebben. En dan liefst 
nog aan onze universiteit. Maar de 
politicus Frits Bolkestein deed wis-
kunde in Amsterdam, de filmer Paul 
Verhoeven studeerde af aan de TU 
Delft. De nieuwe CFO van Shell Si-
mon Henry heeft een bachelor wis-
kunde buiten Nederland behaald. 
De CFO van Corio en commissaris 
van Ajax, Jan Haars, deed wiskunde 
aan de Universiteit van Twente.

Maar hebben we zelf wel beroemde 
alumni? Ik ken zeven alumni die 
het tot (vice-)directeur bij een be-
kend bedrijf hebben geschopt. De 
wiskundige Morena Varga is bekend 
als pianiste en Petra Schuurman als 
schaakmeester. Ik kom niet veel verder.

Als we geen toppers hebben, kunnen 
we ze dan niet maken? Het Eurovi-
sie songfestival heeft laten zien dat 
dat niet lukt door jezelf zomaar die 
naam op te plakken. Soms denk ik 
wel eens dat onze mensen alles in 
huis hebben... behalve de ambitie 
BNer te worden. Je zou die obser-
vatie met trots uit kunnen dragen 
en met Marita Mathijsen beweren 
dat de aanwezigheid van vele kleine 
soorten in de natuur geldt als een 
bewijs van een gezond milieu. Maar 
dat schreef ze om op te komen voor 
de kwijnende talenstudies in Leiden, 
waar Rinnooy Kan ooit wiskunde 
volgde. Haar actie had geen succes.

Voorlopig moeten we het dan toch 
maar doen met toppers in ons vak 
die aan andere universiteiten opge-
leid zijn. Mijn buurmeisje is per slot 
van rekening ook niet in Leiden gaan 
studeren. Niettemin ligt hier een uit-
daging aan onze toppers om meer 
naar buiten te treden.
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Voor wie vorig semester de 
tentamens van het vak “Da-

tamodelleren en databases” 
heeft gevolgd is het een bekend 
probleem. Je hebt je ingeschre-
ven voor een tentamen en zorg-
vuldig de locatie van het tenta-
men overgenomen in je agenda. 
Kom je aan op de campus, blijkt 
de locatie gewijzigd is en moet 
je van Vertigo naar het Pavil-
joen lopen. De wijzigingen die 
op OWInfo plaatsvinden, werden  
in het verleden nooit naar de 
studenten gecommuniceerd. Ik 
heb geregeld dat in het vervolg 
wijzigingen per email naar de 
ingeschreven studenten worden 
gestuurd.

Ook is het handig om te weten dat 
de W-Hal dicht gaat voor de verbou-
wing. Dit zal gebeuren in juli. Ergens 
hierna zal er begonnen worden met 
het strippen van het gebouw, waar-
na de daadwerkelijke bouw gaat be-
ginnen. Over ongeveer twee jaar zal 
het gebouw bovenop de W-Hal moe-
ten staan. Zoals jullie ondertussen 
wellicht al weten zal GEWIS (samen 
met de rest van de faculteit) ook in 
dit gebouw terecht komen en zal er 
dus een nieuwe verenigingsruimte 
komen. Als je wilt helpen met het 
ontwerpen en/of inrichten van deze 
nieuwe ruimte, dan kun je dit mel-
den bij het bestuur. In het eerste 
stadium zullen we vooral bezig zijn 
met het ontwerpen, dus verhuizers 
hoeven zich nu nog niet te melden.

Ondertussen is het jaar bijna afge-
lopen en staat de Intro al weer voor 
de deur. Net als afgelopen jaar zul-
len de nieuwe masterstudenten ook 
weer deelnemen aan de Intro. Hier-
mee zal de faculteit enigszins meer 
internationaliseren en GEWIS dus 
ook. Ook doet informatica mee aan 
een pilot om het zogenaamde gradu-
ate program op te zetten. Dit bete-
kent dat de master samen genomen 

wordt met een PHD of PDeng oplei-
ding. Omdat de instroom voor deze 
opleiding niet alleen uit Eindhoven 
(of Nederland) komt, maar uit alle 
uithoeken van de wereld, zal dit een 
Engelse opleiding zijn. Omdat wij als 
GEWIS ons nu ook al inzetten voor 
de masters, hebben we ons voorge-
nomen om ons ook bezig te houden 
met het behartigen van de belangen 
van de studenten van het graduate 
program. Mocht je hier nog ideeën 
over hebben dan kun je ons dit altijd 
laten weten.

Aan het einde van het jaar komen 
ook weer de semesterenquêtes. Niet 
alleen is dit je kans om anoniem je 
mening te geven over de vakken die 
je gevolgd hebt en de docenten die je 
les hebben gegeven, ook kun je hier-
mee helpen het onderwijs op de uni-
versiteit te verbeteren, door klachten 
of suggesties voor verbeteringen te 
melden. Deze enquêtes komen te-
recht bij de evaluatiecommissie, be-
staande uit een aantal docenten en 
studenten, die de resultaten van de 
enquêtes zorgvuldig doornemen en 
een samenvatting met onder andere 
alle opvallende zaken doorgeven aan 
de opleidingscommissies wiskunde, 
informatica, business information 
systems en embedded systems. 
Deze samenvatting komt vervolgens 
langs bij de vergaderingen van de 
opleidingscommissies, waar onder 
andere de opleidingsdirecteur, de 
docent- en studentleden van de op-
leidingscommissie en ik bij zitten. 
Hier bepalen we hoe we de proble-
men op gaan lossen en wie dat gaat 
doen. Wil je ook betrokken zijn bij 
dit proces en hier dus direct invloed 
op hebben, dan kun je dit aangeven 
bij de onderwijscommissaris en die 
helpt je dan verder.

Dit is mijn laatste OCOK. Per 1 juli is 
Bouke Cloostermans onderwijscom-
missaris van GEWIS. Daarbij wens 
ik hem veel succes.
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Uitslag puzzel

In the end only three persons 
submitted work for the Table 

Sorting puzzle. The problem was 
not that difficult, but you had to 
dig in to (a) understand the pro-
blem, (b) design an algorithm, 
and (c) write an efficient imple-
mentation.

To be honest, the problem was not 
new.  I had made up this problem 
for the Central European Olympiad 
in Informatics (CEOI) in 2005.  It 
had a different name then: Multi-
key Sorting.  We decided to rename 
the operation to Stort (Stable Sort) 
and to change the example in order 
to reduce the chances of finding the 
CEOI problem and solution.

The typical response of mathemati-
cians to this problem is: “after some 
thinking it is obvious what needs to 
do done, viz. retain the last occur-
rence of each column index”.  And 
then they stop, because mathema-
tically the problem is solved.  But 
from a computational point of view it 
now starts to become interesting.

By the way, I found it not so easy to 
prove that the “intuitively obvious” 
algorithm is correct, without resor-
ting to handwaving.  See my solution 
at http://ceoi.inf.elte.hu/ceoi2005/ 
(look under Tasks, Multi-key Sor-
ting, Sample solution).  I would still 
be interested in a shorter (but still 
rigorous and complete) proof.

Only one submitter took the trouble 
of writing down the reasoning behind 
the submitted program.  It could 
have been presented more crisply, 
but basically I believe it to be cor-
rect.  So the “theory” prize goes to: 

Bram Geron.

Two submitters struggled with their 
programs.  Correctness was an issue, 
but also efficiency.  A program with 
O(N) space and O(N) time complexity 
is not too difficult to construct.  We 
set some quite strict resource limits, 
which were a bit tight (but doable).  
However, the puzzle was not inten-
ded to be mere bit twiddling.

The prize for best program goes to  
Marijn Kruiselbrink,

who did only one submission which 
was correct, convincingly elegant, 
and efficient.

Both Bram and Geron can collect 
there price at the office of Ad Aerts 
(HG 6.37) 

It is still an open problem whether it 
can be done by using only one inte-
ger array of size N (input length, or 
even better of size K, where K is the 
number of distinct input values, i.e. 
the length of the output) and a few 
auxiliary variables, and still obtain 
an O(N) time complexity.
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(Roel en lydia zitten met hun armen de letters uit te beelden van de ANWB)
Roel: “Je kunt alleen de B niet doen.”
Lydia: “Hoe doe je de W dan?”
Roel: “De W doe je zo want die zit in YMCA.”

Nicky: “Pannen lenen van mijn moeder?! Ik krijg nog eerder de auto mee!”

(Tegen Gerard en Ivo tijdens actievelingendiner)
Lourens: “Jullie moeten je dispuut hernoemen. Buitensporig Overmatig On-
line Multiplayeren?”



9

Op 29 mei 2009 bestond dis-
puut GELIMBO precies 2½  

jaar, een half lustrum dus. Een 
mooie gelegenheid om even bij 
stil te staan. Ons idee hiervoor 
was om een dagje te gaan beu-
gelen. Dit is een van oudsher 
Limburgse sport die voor veel 
mensen onbekend is. Het lijkt 
op een combinatie van kegelen, 
bowlen en jeu de boules waarbij 
op tactische wijze ballen door 
een ring (de beugel) of via een 
wand moeten worden gekaatst. 
Dit gebeurt door middel van een 
slaghout.

Het spel werd voor het eerst gespeeld 
in de 14e eeuw en is daarmee één 
van de oudste balsporten in Neder-
land. In het begin was het een spel 
van de adel. Al snel werd het echter 
door het gewone volk overgenomen 
en groeide het beugelen uit tot een 
echte volkssport. Vooral in Limburg 
en Brabant vind je in veel dorpen 
nog steeds beugelbanen.

Een mooie sport dus om kennis mee 
te maken. Helaas bleek dat op de 
door ons gereserveerde datum uitein-

delijk toch geen banen beschikbaar 
waren. We wilden echter de mensen 
die zich hadden ingeschreven voor 
het beugelen niet teleurstellen en be-
sloten om toch iets leuks en typisch 
Limburgs te doen: zuurvlees eten! 
En zo trokken wij met een groep van 
ongeveer 20 GEWIS’ers richting de 
Zwarte Doos alwaar de kok druk be-
zig was met het klaarmaken van het 
zuurvlees, uiteraard gecombineerd 
met friet en salade. 

Voor degenen die er niet bij hebben 
kunnen zijn, het recept bestaat uit: 
runderlappen, uien, ontbijtkoek, 
appelstroop, boter, bloem, azijn, 
kruidnagels, jeneverbessen, laurier-
blaadjes, kruidnagels, zout, peper 
en nootmuskaat. Let wel op, de be-
reiding duurt meer dan een uur! 

Voor degenen die nieuwsgierig zijn 
geworden en graag een keertje wil-
len gaan beugelen: onze beugelacti-
viteit is verplaatst naar volgend jaar. 
Hopelijk gaan jullie dan mee en wie 
weet zullen we na afloop een hapje 
Limburgse zoervleisj eten. Het was 
in ieder geval heerlijk!

2½ jaar GELIMBO
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AC Lasergamen (Pieter Bootsma)
Op een dinsdag laat in maart, 

toen het buiten nog koud was en 
je binnen bier aan  het drinken 
was, ging de AC lasergamen bij 
de LaserQuest.
AChttien dappere zielen gingen het 
gevecht aan in twee teams van ne-
gen man per stuk. De verdeling was 
snel gemaakt: de ACht wiskundigen 
verrijkten zichzelf met een infor-
maticus, Joey om precies te zijn, en 
gingen de strijd aan met de infor-
matici. De eerste ronde zat vol span-
ning, sluipen, rennen, schieten en 
geraakt worden. Uiteindelijk result-
eerde dit in een overwinning voor de 
wiskundigen. De informatici zinden 
op wraak en iedereen besloot om 
nog twee rondes extra te spelen. De 
tweede ronde resulteerde in dezelfde 
uitslag als de eerste ronde. De infor-
matici hadden door waar het door 
kwam: Bauke bepaalde wie er won. 
De informatici haalden Bauke over 
om bij hen te komen en inderdaad: 
de informatici wonnen. Door deze 
schrale troost was het voor iedereen 
een leuke avond, die zeker voor her-
haling vatbaar is.

AC Borreltocht
Op 7 mei organiseerde de AC samen 
met andere studieverenigingen en 
ACtiviteitencommissies een borrel-
tocht, en hoewel de BAC een onge-
twijfeld fantastische Hawaiiaanse 
borrel had georganiseerd ging er toch 

9 man mee kijken hoe er bij andere 
verenigingen bier wordt gedronken. 
De eerste stop maakten we bij Lucid 
in de kelder van het Hoofdgebouw, 
hier viel het ons vooral op dat het 
niet erg druk was (meer dan de helft 
van de aanwezigen was geen ID-stu-
dent). Omdat we toch op zoek waren 
naar meer gezelligheid dronken we 
snel onze twee biertjes en vertrokken 
we naar de “Salon”, de borrelruimte 
van Van der Waals. Hier was het een 
stuk gezelliger en mede hierdoor zijn 
we hier iets langer blijven hangen 
dan de bedoeling was. De andere re-
den om hier te blijven was het grote 
aanbod aan speciaalbieren, hoewel 
het voor sommigen even wennen was 
(kiezen uit een selectie van 100 ver-
schillende bieren kan moeilijk zijn) 
stonden we al snel te genieten van 
een Gulden Draak, een Deugniet of 
een Piraat. Rond 18:30 bedAChten 
we dat we nog maar een half uur 
hadden om de twee laatste borrel-
ruimtes te bezoeken, die van Simon 
Stevin en Protagoras. Deze twee bor-
relruimtes liggen naast elkaar in de 
kelder van W-Hoog, en omdat de 
ruimte van Simon dichterbij de trap 
was, gingen we daar eerst naartoe. 
Hier dronken we snel ons bier op 
waarna we ons naar de borrelruimte 
van Protagoras haasten. Helaas had-
den ze hier zojuist de laatste ronde 
getapt en ondanks onze smeekbedes 
moesten we zonder bier gedronken 
te hebben de ruimte verlaten.
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AC Ouderdag
Ook dit jaar heb-
ben we weer een 
ouderdag georgani-
seerd. Op deze dag 
konden de ouders 
van de eerstejaars 
wiskunde- en infor-
maticastudenten een 
dagje ervaren hoe het 
is om te studeren aan 
de universiteit. De 
dag begon met een 
college wiskunde en 
een college informat-
ica. Na deze leerzame 
colleges werden de ouders voorzien 
van een heerlijke lunch. Op de mid-
dag was er een grafenprACticum. 
Nadat de ouders in de ochtend alleen 
maar hadden geluisterd, konden de 
ouders zich nu ACtief op de stof wer-
pen. Na anderhalf uur prACticum 
waren de meeste ouders het wel zat, 
waarna deze interessante dag werd 
afgesloten met een borrel in de bor-
relruimte van GEWIS.

AC Karten
Tijdens de BAC lustrumweek was 
er ruimte voor wat ontspanning en 
de AC bood dat met een mooie heat 
karten. Met veertien personen was 
het een drukke heat, die vol spanning 
zat. Hier en daar werden mensen 
opgehouden, sommigen stonden 
meer dan een minuut AChterstevo-
ren, maar uiteindelijk heeft iedereen 
zijn rondjes kunnen rijden. Uitein-
delijk bleek dat Daan Gerritsen net 
als vorig jaar de snelste was, op de 
voet gevolgd door Kevin van der Pol 
en op de derde plek Bouke Cloost-
ermans.

AC Tafelvoetbaltoernooi
De AC organiseerde ook dit jaar een 
tafelvoetbaltoernooi. Er waren 15 
teams van GEWIS ingeschreven en er 
deden ook een drietal bedrijven mee: 
Quinity (met twee teams), Madison 
Gurkha en Procam. Er waren vier 
poules die via loting waren bepaald. 
De beste twee teams uit iedere poule 
gingen door.

Op 5 februari werd de eerste wed-
strijd gespeeld, waarna er vele wed-
strijden volgden. Al snel werden 
sommige poules beslist, zo dAChten 
De Tokkies (Mark & Rik, vorig jaar 
verliezend finalist) dat ze van The 
2 of Us: 2350 (Bouke & Sander K.) 
mochten verliezen, maar op doelsaldo 
konden ze er alsnog uitvliegen. The 
2 of Us: 2350 maakten De Tokkies 
bang met een complot, dat krACht 
bijgezet werd nadat Kleiner dan 3 
(Tosca & Kevin) via een afspraak met 
14-0 van Team nog Kanslozer \o/ 
(Peter B. & Sander A.) verloor, maar 
uiteindelijk overleefden De Tokkies. 
Poule D leek snel beslist, maar Pro-
cam (dat op de laatste speeldag alle 
duels speelde) zette de poule bijna 
op zijn kop. Uiteindelijk moesten ze 
in een beslissingsduel tegen Cher-
sonissossiaanse Chaos (Bert & Peer) 
het onderspit delven.

Half april begonnen de kwartfina-
les. Al snel bleek dat poule A (waar 
Team Kansloos (Frank W. & Joey) en 
Geen ID doorgingen (Remko & Ivo)) 
en poule D (met De Wildplassers, de 
titelverdedigers, en Chersonissos-
siaanse Chaos) de sterkste poules 
waren. Chersonissossiaanse Chaos 
speelde tegen Team Kansloos tijdens 
de Duitse borrel (in het begin daar-
van uiteraard) en won met 7-4. De 
andere halve finale ging tussen Geen 
ID en  De Wildplassers, de partij 
duurde ongeveer 37 minuten maar 
De Wildplassers wonnen met 10-3.
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Op 28 mei was de grote dag, De Wild-
plassers en Chersonissossiaanse 
Chaos speelden de finale. Het was 
een boeiende partij waarin van alles 
gebeurde, zo belande één van de bal-
len in een bierglas en sneuvelde er 

een ander bier-
glas. Na een 
1-0 AChter-
stand heersten 
De Wildplass-
ers in de partij, 
ze namen 
snel een 4-1 
v o o r s p r o n g . 
Chersonissos-
siaanse Chaos 
kwam nog wel 
terug tot 4-4, 
maar daarna 
was het woord 
weer aan De 
Wildplassers, 
die uiteindelijk 

met 8-5 wonnen en de beker in ont-
vangst mochten nemen. Zo kwam er 
een einde aan een mooi toernooi, we 
hopen iedereen volgend jaar weer te 
zien.

I
N
F
I
M
A

(Robert en Sven zijn flink in discussie en Roel probeert er tussen te komen)
Roel: “Hey, ik wil ook even iets zeggen!”
Robert: “Ja, zeg maar, wij praten wel door.”

(Er loopt een meisje voorbij het bestuurshok)
Florian: “Dat meisje loopt net naar achter.”
Nicky: “Wat achter, wat is de definitie van achter, behalve je reet?”

Koot: “De BAC vergadering is net een soap: als je 1 keer in de maand komt 
dan weet je wat er speelt.”

(In de Efteling)
Mark van Helvoort: “Is it an airplane? Is it a dildo? No, it’s Longneck!”

Pieter: “....D, ampersand, D”
Sander K.: “Hoe doe je die ook alweer?”
Pieter: “Shift 7”
Sander K.: “Shift C?”
Pieter: “Nee, 7”
Sander K.: “Oooohja! Ik vond het al zo raar...”

Florian: “Ow, de notulen van de 37ste B.O.O.M.vergadering, dat moet na-
tuurlijk gevierd worden. Wanneer doen jullie dat?”

(Tijdens een AC vergadering)
Coen: “Volgens mij gaan daar doden bij vallen, doen dus!”

Op het I.V.V-weekend: “Wallonië is het Oost-Europa van West-Europa.”
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EJC: Ik hou van GEWIS
a
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In de GEWIS-ruimte staan twee 

beamerschermen klaar. Ieder-
een gaat in een halve kring om 
de schermen heen zitten met in 
het midden de twee presenta-
toren: Jesper en Joris. Aan de 
zijkant, half verstopt achter een 
pilaar, zit de jury, bestaande uit 
de rest van de aanwezige EJC le-
den. Dan opent Jesper de twee-
de activiteit van de EJC: Ik hou 
van GEWIS.

Ik hou van GEWIS lijkt heel sterk 
op het bekende Tv-programma “Ik 
hou van Holland”. Maar nu gaan de 
vragen over GEWIS en alles daarom-
heen. De quiz bestaat uit 5 rondes 
met daartussenin wat activiteiten. 
Afgetrapt wordt met de vragenronde. 
Daarin moet men vragen beantwoor-
den zoals: “Hoeveel traptreden heeft 
de trap in het hoofdgebouw van de 
begane grond tot de 10e verdieping?” 
en “Wat is de totale schandpaal boe-
te van Edwin Hermkens?”. Degene 
die het dichtst in de buurt zit scoort 
een punt op het (binaire) scorebord.
 
Na een korte activiteit (razendsnel 
doppinda’s pellen) komt de frag-
mentenronde. Met filmpjes van on-
der andere Mr Bean, de smurfen en 
Draadstaal konden weer punten ver-
dient worden. Daarna is er weer een 
activiteit: een bierestafette. Die word 
gewonnen door zowel de BAC als  
GEPWNAGE. Met veel commentaar 

van de BAC, omdat GEPWNAGE vals 
zou hebben gespeeld. Na een korte 
pauze komt er nog een korte bier-
drinkwedstrijd. Om zo uit te maken 
wie nou echt de beste is. Dat blijkt 
(hoe kan het ook anders) de BAC te 
zijn.

Dan volgt de biedronde. Groepjes 
moeten bieden op opdrachten als 
“Noem zo veel mogelijk sprookjes 
van de gebroeders Grim.” En “Noem 
zo veel mogelijk biermerken uit de 
Nederlandse supermarkten.” De 
groep die er de meeste denkt op te 
kunnen noemen moet dat daarna 
ook daadwerkelijk gaan doen. Wat 
natuurlijk komische momenten op-
levert als Kevin 23 Monopoly-straten 
denkt op te kunnen noemen, terwijl 
er maar 22 zijn. 

De volgende activiteit is simpel: wie 
er als eerste fluit na het eten van een 
beschuit. Met stukjes beschuit die 
uit de kandidaten hun mond vlogen 
lukte het uiteindelijk toch om te flui-
ten. Dan begint de spellingsronde. 
Elk groepje moet een voor een naar 
voren komen. Alle leden moeten om 
en om een letter van een moeilijk 
woord noemen.

De laatste activiteit is peperkoek voe-
ren aan een medeteamlid, maar dan 
geblinddoekt. Dit leverde een giganti-
sche bende op, maar ook veel lol. De 
laatste ronde is “Wie is de snelste”. 

Er worden vragen gesteld 
en de groep die als eerste 
weet wat het antwoord is, 
krijgt punten.

Op het eind van de avond 
is het overduidelijk wie 
de winnaar is: de BAC. 
Zij krijgen een fles cham-
pagne als prijs. Zo wordt 
een zeer leuke avond af-
gesloten.



14

Ook het rustige platteland 
ontkomt niet aan de opmars 

van het informatietijdperk. Sen-
soren bewaken de kwaliteit van 
de gewassen en houden de ge-
zondheid en de veiligheid van de 
veestapel in de gaten. TASK24 
heeft in samenwerking met  
TI-WMC een draadloze techno-
logie ontwikkeld voor deze com-
municatie. Het initiatief van de 
Wageningse universiteit is on-
derdeel van Astrons Lofar-Agro-
programma. Via een draadloos 
netwerk komen de sensorgege-
vens vanuit het weiland bij de 
boer thuis.

Steeds vaker brengen sensoren de 
toestand van bodem en gewassen 
in kaart, zodat de boer alleen op 
die plekken hoeft te bemesten en te 
spuiten waar dat nodig is. Ook kun-
nen detectoren vroegtijdig ziektes 
aan het licht brengen. Met informatie 
over de relatieve vochtigheid en tem-
peratuur kan de boer het microkli-

maat in een aardappelveld bepalen 
voor de bestrijding van aardappel-
schimmelziekte. Zo vormt sensor-
technologie een belangrijk onderdeel 
binnen de precisielandbouw om het 
bodemrendement te optimaliseren.
Ook in de veehouderij raken senso-
ren steeds meer in zwang. Onderzoe-
kers van de Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum (WUR) doen op 
dit moment in Friesland een proef 
met een kudde koeien. Om de ge-
zondheid van de beesten in beeld te 
brengen worden individuele koeien 
dag en nacht met sensoren gevolgd. 
Dit is van belang bij het bewaken van 
de kwaliteit en de veiligheid van de 
geproduceerde melk. De dieren zijn 
uitgerust met sensoren die hun be-
wegingen en locatie registreren. Die 
informatie kun je ook koppelen aan 
een alarmsysteem. Zodra een koe 
losbreekt of in de sloot ligt, ontvangt 
de boer een seintje op zijn mobiele 
telefoon en kan hij de hulpdiensten 
inschakelen.

TASK24 bouwde een proefopstelling waarin sensoren de temperatuur en vochtigheid 
van de bodem meten. Via Zigbee gaat de informatie naar een fieldgateway. Die stuurt 
het vervolgens via een WLan-meshnetwerk naar de pc op de boerderij.

Boer zoekt netwerk
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Een andere belangrijke toepassing is 
het monitoren van de kwaliteit van 
landbouwproducten. Zo kan de boer 
kwaliteitsgaranties afgeven over zijn 
producten. Dit is belangrijk in geval 
van ketenaansprakelijkheid. Tus-
sen de opgeslagen producten staan 
bewaarsensoren, bijvoorbeeld om 
de temperatuur te controleren. In 
de toekomst zullen we mogelijk de 
hele productieketen met sensoren 
bewaken. Bij aardappelteelt moet je 
dan denken aan kunstaardappels. 
Deze systemen, ter grootte van een 
aardappel, bevatten sensoren, een 
microcontrollertje en een batterij. Ze 
worden samen met de normale aard-
appels gepoot, geoogst, vervoerd en 
opgeslagen.

Windmolentje
De universiteit van Wageningen 
heeft het initiatief genomen om sen-
soren toe te passen in de landbouw. 
Het instituut huurde TASK24 in om 
hiervoor een draadloos netwerk te 
ontwikkelen. De softwarespecialist 
schakelde vervolgens Twente Insti-
tute for Wireless and Mobile Com-
munications (TI-WMC) in voor tech-
nische ondersteuning. Het geld komt 
uit het Lofar Agro-potje. Dit subpro-
gramma van Astrons Lofar-project 
valt onder de hoede van Wageningen 
en heeft als doel om onderzoek te 
doen naar nuttige toepassingen van 
sensoren en centrale rekenkracht 
in agrarische situaties. Denk hierbij 
aan plant- en bodemonderzoek, vee-
houderij en de bestrijding van aard-
appelschimmelziekte.

Afhankelijk van de toepassing komt 
het sensornetwerk op een akker, op 
een weiland of in een schuur. Van-
daar moeten de data naar de boer-
derij. Deze communicatie hebben we 
geïmplementeerd als een tweetraps-
raket. In de eerste trap verzenden de 
sensoren hun data via Zigbee naar 
een zogenaamde fieldgateway aan de 
rand van het sensorveldje. Dit com-
municatiesteunpunt zorgt voor data-
buffering en tevens voorverwerking 
zoals filtering, conversie en eventde-

tectie. In de tweede trap schieten de 
sensordata van de fieldgateway naar 
de boerderij.

De eisen voor de communicatie tus-
sen de fieldgateways en de boerde-
rij zijn uitdagend. De communicatie 
moet draadloos zijn, de afstand be-
draagt tussen de vijf tot zeven kilo-
meter en het systeem moet kunnen 
schalen naar vijftig tot honderd van 
deze kastjes. Bovendien mag het 
stroomverbruik niet te hoog oplo-
pen. De fieldgateways staan op de 
buitenpercelen en zijn aangewezen 
op alternatieve stroomvoorzieningen 
via bijvoorbeeld een zonnecel of een 
windmolentje. Wij hebben gekozen 
voor de eerste optie. De hoeveelheid 
data is gelukkig relatief laag. Elk 
kwartier genereert een fieldgateway 
slechts 200 kilobyte.

Ook aan de betrouwbaarheid wor-
den hoge eisen gesteld. Er mag abso-
luut geen data verloren gaan en het 
systeem moet continu beschikbaar 
zijn. Verder is eenvoudige installatie 
een belangrijke requirement. Als een 
boer zijn koeien steeds op een ander 
grasveld wil laten grazen, moet hij 
de fieldgateway een aantal keren per 
week met de kudde meeverhuizen. 
Ten slotte moeten de operationele 
kosten laag blijven.
 

Elke knooppunt heeft ongeveer de groot-
te van een euromuntstuk. Hij leest de 
sensoren uit en verstuurt de sensordata 
met Zigbee naar een fieldgateway aan 
de rand van het veld.
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Alarmberichten
Voor de koppeling tussen de field-
gateways en de boerderij hebben we 
een aantal technologieën de revue 
laten passeren. Bluetooth en Zigbee 
vallen direct af in verband met hun 
beperkte bereik. Ook UMTS is op dit 
moment niet geschikt omdat de dek-
king in Europa nog niet compleet 
is, zeker niet in de agrarische gebie-
den. Bovendien liggen de kosten te 
hoog. Een zeer interessante optie is 
Wimax. Deze technologie overbrugt 
met gemak vijftig kilometer. Helaas 
is de hardware nog te duur en het 
stroomverbruik te hoog. Voor de toe-
komst blijft het wel een interessant 
alternatief om in de gaten te hou-
den.

Als we kijken naar bedrijfseigen op-
lossingen dan lijkt hardware die ge-
bruikmaakt van de frequentieband 
rond 868 MHz interessant, vooral 
door het grote bereik van twintig ki-
lometer. Toch heeft deze technologie 
niet de voorkeur. Het is niet gestan-
daardiseerd en de radiofrequentie zit 
tegen het spectrum van de sensor-
radio’s aan, wat mogelijk tot versto-
ringen kan leiden. 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor 
een hybride architectuur op basis 
van WLan en GPRS. WLan-techno-
logie verbruikt relatief weinig stroom 
en is goedkoop. Met een multihopar-
chitectuur (WLan-meshnetwerk) ko-
men we eenvoudig aan het gewenste 
bereik. De WLan-technologie gebrui-
ken we voor sensordata. GPRS zet-
ten we in voor kritische gegevens, 
zoals alarmberichten. Ook komt deze 
technologie van pas bij communica-
tie met rijdende voertuigen buiten 
bereik van het WLan-meshnetwerk. 
Outdoor metingen met WLan beves-
tigen de juiste keuze. We hebben 
proeven gedaan met het maximaal 
toegestane 100 mW uitzendvermo-
gen en met normale onmidirectione-
le antennes. De 802.11 b/g-variant 
heeft over 200 meter een snelheid 
van 18 Mbit/s. Als we de afstand 
tussen twee fieldgateways vergroten 

naar duizend meter, halen we nog 
steeds een snelheid van zes Mbit/s. 
Bij 1200 meter bedraagt het drie 
Mbit/s. Bij deze grote afstanden is 
het wel belangrijk dat de fieldgate-
ways elkaar kunnen zien. Een paar 
bomen tussen twee kastjes heeft 
een dramatisch effect en kan het 
maximale bereik doen afnemen tot 
slechts enkele tientallen meters.

Flame
Om de grote afstanden (tot ze-
ven kilometer) naar de boerderij te 
overbruggen hebben we een WLan-
meshnetwerk toegepast tussen de 
fieldgateways en de boerderij. Iedere 
fieldgateway heeft maar één radio-in-
terface. Dezelfde radio die een WLan-
bericht ontvangt, verstuurt het ook 
naar de volgende fieldgateway. Op 
deze manier springen de sensordata 
via een of meerdere hops naar hun 
eindbestemming. Deze mesharchi-
tectuur is een ideale oplossing. De 
installatie is zeer eenvoudig, het net-
werk configureert zichzelf en boven-
dien kan het zichzelf herstellen.
 
Op dit moment is er nog geen stan-
daard meshingprotocol beschik-
baar. Er zijn wel veel open-source-
initiatieven. Routingprotocollen voor 
meshing zijn er in twee categorieën: 
proactief en reactief. Proactieve 
protocollen berekenen van tevoren 
alle routes naar alle mogelijke be-
stemmingen. Reactieve protocollen 
bepalen de routes pas als ze nodig 
zijn. Voor dit project hebben we 
gekozen voor het Flame-protocol. 
Flame staat voor Forwarding Layer 
for Meshing en is ontwikkeld door 
TI-WMC. Flame is een zogenaamde 
laag 2.5-implementatie. Het voordeel 
hiervan is dat je lagen twee en drie, 
respectievelijk de Mac-laag en de 
netwerklaag, niet hoeft aan te pas-
sen. Dit vereenvoudigt bijvoorbeeld 
de overstap naar IPV6. Flame is zo-
wel reactief als proactief te gebrui-
ken. Het bepaalt de routes op basis 
van het kleinste aantal hops.
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Efficiënt stroomverbruik is een van 
de zwaarste uitdagingen van dit 
project. De WLan-interface is de 
grootste energieverslinder van de 
fieldgateway. Veel energie, 800 mW, 
gaat verloren in de zogenaamde idle-
mode. Deze stand verbruikt bijna 
evenveel energie als de send- en re-
ceive-mode, die tussen de 1000 en 
1300 mW verstookt. Het idee om dit 
te verhelpen is om zo vaak mogelijk 
de zuinige slaapstand toe te passen. 
Die verbruikt slechts 60 mW. Hier-
voor hebben we communicatieperi-
odes geïntroduceerd. Aan het begin 
van de periode worden alle fieldga-
teways wakker en zetten hun WLan-
interfaces op idle. Een applicatie op 
de boerderijserver coördineert het 
transport van sensordata. Zodra een 
fieldgateway zijn data heeft verzon-
den, zet deze zijn WLan-interface 
weer in slaapmodus. Op deze ma-
nier verbruiken we 80 tot 90 procent 
minder energie.

Koolzaad
Alle concepten zijn uitgewerkt tot 
een prototype bij een akkerbouw-
bedrijf in Nieuwolda, Noord-Gronin-
gen. Deze bestaat uit een centrale 
server en vier fieldgateways. De laat-
sten zijn gebaseerd op het Stargate-
platform van XBow. Dit systeem 
gebruikt Intels XScale-processor en 
wordt veel ingezet als gateway tus-
sen sensorradio en WLan. Een high-
performance-802.11b-kaart van 
Senao uit De Meern dient als WLan-

interface. Deze kaart heeft een aan-
sluiting voor een externe antenne, 
een must voor het gewenste bereik. 
Ook sluit dit bordje aan bij het Star-
gate-platform voor gateways. De Wa-
geningse universiteit was al bekend 
met dit 16 bit platform en wilde er 
graag mee verder. Linux is het be-
sturingssysteem op zowel de fieldga-
teways als de centrale server. Flame 
is op dit moment namelijk alleen 
beschikbaar voor dit OS. De eerste 
meetresultaten overtreffen alle ver-
wachtingen. Een hop overbrugt met 
gemak twee kilometer. Vier gateways 
op rij geven een bereik van acht kilo-
meter. De responstijd is verrassend 
laag: binnen 14 milliseconden wor-
den vier hops genomen. De universi-
teit van Wageningen start nu in het 
Noord-Groningse Nieuwolda met me-
tingen aan wintertarwe en koolzaad. 
De boer zelf is laaiend enthousiast 
over de communicatietechnologie. 
Hij filosofeert al over nieuwe toepas-
singen zoals het bewaken van land-
bouwvoertuigen op afstand.

Edzer Lawerman is ICT-consultant 
bij TASK24. Hij heeft vijftien jaar 
ervaring in softwareontwikkeling 
voor embedded systemen. Binnen 
TASK24 is hij betrokken bij Sensor 
Solutions en bij de competentieclus-
ters Requirements & Architectuur en 
Agile. TASK24 publiceerde dit artikel 
al eens eerder in de Bits&Chips.

TASK24 voert als ondernemende specialist in de technische automatisering vele pro-
jecten uit. Op zeer uiteenlopende gebieden en voor veel verschillende klanten, maar al-
tijd technisch, innovatief en uitdagend. De projecten worden veelal uitgevoerd in eigen 
beheer en met volle resultaatverantwoordelijkheid. Projecten waar onze medewerkers 
vol trots over vertellen, niet alleen in de bladen, maar ook onder vrienden. Trots kun-
nen zijn op je werk, dat is binnen TASK24 een belangrijke arbeidsvoorwaarde!
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Liever zes valkjes op het meer...
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Dan één valkje op het droge. 
Op de vrijdag voor het week-

end, waar donkere wolken zich 
boven Nederland opstapelde, 
vertrok er uit het zuiden des 
landsch een groep piraten die 
muiterij wilde gaan plegen in het 
hoge noorden. Ditmaal vertrok 
de delegatie van schooiers en 
soldaten naar het inmiddels be-
kende Heeg, met in het achter-
hoofd wetende dat er een kroeg 
is waar eventueel schreeuwend 
duidelijk gemaakt kan worden 
dat er een zuidelijke afvaardi-
ging van zeilers is.
 
Het is vrijdag rond het middageten. 
De eerste knikkende knieën komen 
GEWIS binnen druppelen, de eerste 
vervormde spreekwoorden worden ge-
noemd. Verhalen worden opgehaald 
door meubelstukken en levende ob-
jecten in het Hol. De commissie is in 
geen meren of zeeën te bekennen. 
 
Het is vrijdag rond het avondeten. 
Na met veel landrotten in de rij te 
hebben gestaan komen de eerste 
geluksvogels aan bij de accommo-
datie. Aangezien deze pas geënterd 
kon worden om 20:00u, werd eerst 
de omgeving verkend. Dit verkennen 
hield echter op toen de terrasjes, 

die door de zon beschenen werden, 
voor het eerst achter de hoek van-
daan kwamen. Het begin van het 
zeilweekend was een feit. Vlug wer-
den allerlei boodschappen gehaald, 
na genoten te hebben van het terras 
en de zeilvrouw die boten weg aan 
het duwen was en werden de valk-
jes naar de accommodatie gebracht. 
Met dank aan behulpzame schip-
pers, fockers en peddelaars werden 
de boten heelhuids naar de basis 
gebracht. De accommodatie van 
dit jaar had veel weg van een boot, 
waarin een keuken en veul slaapka-
mers waren. Na wat gelijntrek en ge-
vloek werden de slaapkamers op een 
redelijke manier onder de beman-
ning verdeeld. Toen de laatste groep 
zeelui overgebracht was door een 
pontje, kon het anker pas echt gelost 
worden en werden de bierkratten/
rosé-flessen pas echt gekielhaald. 
Sommige noemden het al vroeg een 
dag, andere scheepslieden hielden 
het tot lang in de donkere nacht 
vol op het nabijgelegen grasveldje. 
 
Rond een uurtje of 9 in de morgen 
werden de eerste mensen alweer 
wakker. Met een gezond ontbijt met 
vooral veel ei en ietwat spek werden 
de magen nog maar eens gevuld. Zo-
als het echte meervaarders betaamd 

werd er nog wat koffie 
in de wang geduwd, 
alvorens de eerste bo-
ten zich opmaakte om 
te gaan zeilen. Naast 
alle gezelligheid en 
verhalen gaat het in 
dit weekend natuur-
lijk om het zeilen. Met 
enkel drie landrotten, 
die om uiteenlopende 
redenen op het land 
bleven, was het meer 
goed gevuld met goed 
gehumeurde zuidelij-
ke kapers. De bewol-
king was opgestapeld 
en af en toe donker, 
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het zonnetje kwam 
af en toe voorbij 
om even te lachen 
en te stralen. De 
valken waren als 
vanouds goed ge-
vuld met allerlei 
versnaper ingen 
om te voorkomen 
dat er mensen uit 
zouden drogen of 
af zouden vallen. 
Bieren werden 
gedronken, rosés 
werden gesloeberd 
en chipszakken 
werden geplun-
derd. Al met al was het een heus 
vreet- en drinkfestijn op de wateren. 
Sommige boten hadden het nog voor 
elkaar gekregen om andere boten te 
enteren, sommige waterratten kon-
den de verleiding niet weerstaan 
zichzelf vrijwillig van de loopplank 
te gooien. Door de goede instructie 
die bijgevoegd was in de aankondi-
ging van het weekend bleek dat het 
aantal gewonden veroorzaakt door 
de riek dit jaar niet meer telde dan 
vorig jaar. Bij iedere overstag werd 
er in ieder geval van sommige boten 
luidkeels geschreeuwd dat er op-
gepast moest worden voor de riek. 
Doordat het water dit geluid ook 
nog eens draagt, werden andere 
boten vanzelf gewaarschuwd als er 
weer de noodzaak aan de man was. 
 
Na veel gegein, gepiraterij, gegijp, 
gezwem, gedrink, geroodworden en 
geginnegap keerden de boten weer 
huiswaarts. Als avondeten stond 
voor dit weekend eens een keer pasta 
met rode saus op de planning. Met 

dank aan de koks 
bleek dit een ge-
weldige maaltijd 
te zijn. Hulde voor 
de koks en dank!! 
Na het avondeten 
werd door velen 
het grasveld weer 
als aangename 
ondergrond ge-
zien en werden 
weer verschei-
dene vochttrans-
porteurs geraad-
pleegd. Sommige 
van deze werden 
ontdaan van 

een kurk, andere moesten van het 
21-kronen tellende bierdopje ont-
daan worden. Tegen een uurtje of 10 
in de avond werden de vervolgplan-
nen van de avond besproken. Met de 
kennis op zak van voorgaande jaren 
werden deze plannen gesmeden en 
door velen uitgevoerd. In de buurt 
van de accommodatie is namelijk 
een pittoreske discotheek gelegen. 
Eerdere ervaringen wezen uit dat 
het in deze discotheek goed toeven 
is. Daarop is er een kleine groep af-
gestreken naar deze locatie om daar 
tot laat in de nacht te zingen, dan-
sen en schreeuwen tegen elkander. 
Na een kleine wandeltocht van 10 
minuten en een moterboottochtje 
van 3 minuten vergezelde de stap-
pers de groep op de boot en werd er 
nog even verder wakker gebleven. 
 
Het is zondag en de laatste dag is 
aangebroken. Veel zeelui hebben 
meer moeite om uit het nest te ko-
men dan de vorige dag en het duurt 
dan ook iets langer voordat ieder-
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een wakker wordt. Na het weerbe-
richt bleek echter dat de wind uit 
de zeilen gehaald ging worden in de 
middag. Hierop werden de nog on-
wetende GEWIS’ers opgetrommeld 
om zichzelf toch op de grond te zet-
ten. Na vlug wat ontbijt te eten en 
de boten weer te vullen met de be-
nodigdheden, gingen de eerste valk-
jes alweer rond 10 uur het meer op. 
Eén valkje bleef achter voor degene 
die het noorderlicht nog even wilde 
ontwijken. Wat er vervolgens aan 
piraterij op het meer ontstond, was 
weerzinwekkend en angstaanja-
gend. Vijf boten langs elkaar sche-
rend, peddels om in het water te 
slaan, hoosblikken om zoveel moge-
lijk water als geconcentreerd geheel 
af te vuren op de bemanning van een 
andere valk, bukken voor het leven 
voor de riek en de liters water die 
vlogen over het meer en levend ver-
branden in de af en toe sterke zon. 
Na al dit watervertier gingen de val-
ken weer uiteen om vervolgens een 
poos later elkaar weer op te zoeken. 
De wind was gaan liggen zoals voor-
speld en onder deze omstandighe-
den was het ideaal weer voor som-
mige stuurlieden om het water weer 
van dichtbij op te zoeken. Sommigen 
deden dit door in het water te sprin-
gen, anderen gingen achter de boot 
hangen met een roze opblaasdonut. 
Rond 3 uur gingen de valken weer 
terug naar de accommodatie. De 

eerste lieden gingen de tas alweer 
inpakken, anderen genoten nog 
even van het weer. Na de hele boot 
weer aan kant te maken door alle 
aanwezige lieden (waarvoor namens 
de commissie bedankt!) keerden de 
eerste mensen alweer terug naar het 
zuiden. Om half 6 gingen de laat-
ste mensen weg bij de boot die ons 
twee dagen onderdak gegeven had. 
 
Zoals het ieder jaar weer is, was het 
zeilweekend weer een enorm geslaagd 
festijn. Namens de commissie zou ik 
graag iedereen willen bedanken voor 
jullie bijdrage aan het goede week-
end. Ook wil ik nog even iedereen 
bedanken die meegeholpen heeft met 
het opruimen van de boot, het weg-
brengen van mensen naar het land 
en/of station en het terugbrengen 
van de valkjes. Na het succes van dit 
jaar zal er ook komend jaar gezorgd 
moeten worden dat er een daverend 
zeilweekend neergezet wordt. Mocht 
je na dit weekend de kriebels van 
het zeilen weer voelen en mocht je 
interesse hebben om lid te worden 
van GEZWEM, spreek dan een van 
de commissieleden aan of stuur 
een mailtje naar gezwem@gewis.nl. 
 
Al die willen te kaperen varen, moe-
ten mannen met baarden zijn!!! 
 
Pas op voor die riek!!!
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Je moeder!

Na nauwelijks te zijn bekomen 
van het B.O.O.M.-weekend 

zonder gebroken benen word ik 
maandagmiddag gebeld: of ik 
een stukje wilde schrijven voor 
de rubriek Je moeder in het blad 
Supremum van de studievereni-
ging GEWIS.

Eugen kondigde zich al drie weken 
te vroeg aan. We hadden nog feest 
en ik voelde me goed. Het was in 
het buurtcafé waar Eugen nu nog 
regelmatig een biertje pakt. Hij zal 
gedacht hebben: “Daar ik wil bij 
zijn.” In het ziekenhuis in Raams-
donksveer zag hij voor het eerst het 
levenslicht.

Als baby was Eugen een makkelijke 
jongen. Hij kon uren alleen in de 
box spelen. Als er geen broertje in 
de box bij was gekomen had hij er 
waarschijnlijk nu nog in gezeten. Op 
een dag in februari, Eugen was een 
jaar of zes, vroeg hij of ik met hem 
een kettinkje ging halen met een dol-
fijn. Het was voor zijn vriendinnetje 
voor valentijn. Hij ging het zelf op 
zijn fietsje brengen en mocht daar 
blijven eten.

Eugen heeft altijd graag met LEGO 
en vooral met Knex gespeeld. Zo had 
hij op intenet een voorbeeld gedown-
load voor een gitaar. Hij heeft er wel 
weken over gedaan om hem in el-
kaar te zetten. Op onze 12½ jarige 
bruiloft heeft hij met 
zijn broer en zijn knex-
gitaar een optreden ge-
daan; It wasn’t me van 
Shaggy.

Sporten heeft Eugen 
al zijn hele leven lang 
graag gedaan. Eerst 
zwemmen, zo’n jaar of 
vijf, met een stuk of zes 
verschillende diploma’s 
en reddingszwemmen. 
Daarna is hij gaan vol-

l e y b a l -
len. Hij 
vond dit 
hartstik-
ke leuk, 
a l l e e n 
werd hij 
op 13-ja-
rige leef-
tijd al bij 
jongens 
gezet van 
een jaar 
of 16 en 
dat ver-
schil is 
op die 
l e e f t i j d 
veel te 

groot. Tennis, dat leek hem ook wel 
wat dus lnam hij in de zomer en 
winter lessen en speelde veel wed-
strijden. Na een jaar of vijf begon hij 
toch wel goed te worden, maar om 
in Eugen zijn woorden te zeggen: “Je 
moet op je hoogtepunt stoppen”. Het 
volleyballen bleef toch wel ontzet-
tend kriebelen en hij miste het team-
verband; volgens mij het meeste “De 
derde helft.” Nu volleybalt hij alweer 
een jaar of drie en, ja hoor, dit is het 
helemaal.

Op 2-jarige leeftijd zat Eugen op zijn 
manier al graag in een boek te lezen, 
dat is nadien wel wat minder gewor-
den. De basisschool in Made was een 
rustige tijd met na afloop het advies 

VMBO/HAVO. Hij had 
alleen zijn CITO-toets 
zo goed gemaakt dat 
het Dongemond Col-
lege in Raamsdonks-
veer belde of hij toch 
niet HAVO/VWO wilde 
gaan doen. “Nou, dat 
is goed,” zegt hij. En 
na zes jaar toch mooi 
een diploma VWO op 
zak. En nu met veel 
plezier op de TU in 
Eindhoven.

C
orina S

everins

je
 m

o
e
d
e
r
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Na een vakantie en veel vrije 
dagen, wist ik dan eindelijk 

weer een docent te strikken voor 
een interview. Goed voorbereid 
beantwoordde Hans Sterk (do-
cent Technische Wiskunde) de 
volgende vragen. Op de vraag 
hoe oud hij is, antwoordde hij 
dan ook erg eerlijk: “50”. Wil je 
meer over hem weten, lees dan 
vooral verder!

Beste boek?
De gedenkschriften van Hadrianus 
geschreven door Marguerite Your-
cenar. Ik hou wel van Historische 
Romans, of in ieder geval een roman 
waarin wat uit de historie beschre-
ven wordt.

Beste film?
Ik weet niet of het de beste film is die 
ik ooit heb gezien, maar het is zeker 
wel de film die het meeste indruk op 
me heeft gemaakt. Het is de eerste 
film die ik in de bioscoop zag, zo’n 
groot scherm was ontzettend over-
weldigend toen en we hebben daar 
naar Mary Poppins zitten kijken. Dat 
is me altijd bijgebleven.

Interview met... Hans Sterk
H

an
s 

S
te

rk

Favoriete muziek?
Ik hou van veel soorten muziek, be-
halve een. Alles dat in de buurt komt 
van schlagers vind ik echt afschuwe-
lijk!

Lievelingseten?
Ik vind Frans eten erg lekker. Vooral 
als er veel verse groenten in het ge-
recht verwerkt zitten vind ik het erg 
lekker.

Vlees of groente?
Groente!

Saus erop of ernaast?
Erop.

Verslaafd aan?
Wiskunde. Ik neem het vaak ook wel 
mee naar huis, alhoewel ze dat daar 
niet altijd kunnen waarderen.

Bellen of SMS’en?
Bellen.

Hobby’s?
Als ik bij mensen binnenloop dan 
snuffel ik graag even in de boeken-
kast. Ik vind het heerlijk om door 
een aantal boeken heen te bladeren 

in
te

rv
ie

w
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en wat stukjes ervan te lezen. Maar 
vaak blijft het bij zo’n boek dan ook 
bij die bladzijden en maak ik het 
voornemen om het boek helemaal te 
lezen dan ook vaak niet waar.

Waar heb je gestudeerd?
In Nijmegen. Ik ben via een omweg 
hier in Eindhoven beland, maar dat 
kwam vooral omdat er hier in die tijd 
een leuke baan vrijkwam.

Jezelf over 20 jaar?
Ik hoop dat ik dan een vitale jongere 
oudere ben. En ik hoop ook nog een 
klein beetje bezig met mijn werk, wel 
minder, maar nog steeds een beetje.

Hoe zou je geheten hebben als je 
een meisje was geweest?
Ik ben nu naar mijn opa vernoemd, 
dus ik denk naar een van mijn 
oma’s.

Ben je gelovig?
Nee.

Hoe denken studenten over je?
Ik hoop dat ze denken dat ik me voor 
hen inzet, ik weet ook dat ze kun-
nen denken dat ik soms wel eens 
een steekje laat vallen. Maar ik ben 
behoorlijk in uitleggen.

Favoriete vakken op middelbare 
school?
Wiskunde, Natuurkunde en Latijn.

Wat vind je romantisch?
Op een rustige zomeravond op het 
platteland zijn. Misschien een fiets-
tochtje maken.. Ja dat is wel mooi. 
Vroeger fietsten we erg vaak. Nu 
moeten we ook rekening houden met 
onze dochter, en zij vindt een fietsva-
kantie (nog) niet super leuk.

Lezen of TV kijken?
Lezen.

Bang voor de dood?
Nee, nog niet in ieder geval.

Hoe wil je overkomen op collega’s?
Betrokken, creatief en vakkundig. 

Ik denk dat het erg varieert hoe ik 
overkom op collega’s, soms lukt het 
gewoon even niet.

Windows of Linux?
Linux.

Apple of PC?
Vermoedelijk Apple. Ik heb er vroe-
ger bij mijn vorige baan een gehad, 
en dat was wel erg fijn. Nu kijk je 
altijd zo jaloers naar mensen die zo’n 
mooi apparaatje hebben. Ja, ik denk 
dat ik voor Apple zou kiezen.

Een week zonder internet?
Makkelijk! Ik zou meer moeite heb-
ben met het thuislaten van de hond. 
Als we op vakantie gaan dan nemen 
we hem, als het even kan, mee. 

Wat is een vakantiebestemming waar 
je nog altijd graag naar toe wilt?
Scandinavië.

Hoe ziet het ideale college eruit?
Het ideale college? Hmm... Dat heeft 
mooie grote lijnen met karakteris-
tieke voorbeelden. En er moeten niet 
teveel studenten zijn (zo’n 40 kan 
nog) en we zijn permanent interac-
tief bezig. Dat zou ideaal zijn.

Getrouwd?
Ja, we hebben een dochter van 
11. Het is een gezellig gezinnetje in 
Eindhoven.

Wat ga je deze zomervakantie doen?
We hebben in ieder geval 1 week een 
huisje geboekt in de buurt van Alk-
maar. Voor de rest plannen we dat 
soort dingen meestal last-minute. 
Misschien dat we nog gaan kam-
peren of dagtochtjes maken. In de 
mei-vakantie zijn we wel groots op 
vakantie geweest. Toen zijn we naar 
Italië geweest, naar Napels en Pom-
pei.

Heb je nog een eigen vraag?
Hoe smeden we de vakgebieden wis-
kunde en informatica in de faculteit 
om tot een echte eenheid?
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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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Aangepast

I
N
F
I
M
A

Sander L.: “Frank heb je geen Operating Systems gehad?”
Frank Wessels: “Zie ik er soms uit als een informaticus?”
Gijs: “Jah.”

(Gehoord tijdens de Geschwisterborrel)
Sebas: “Als ze niet bij ons wil staan, gaan wij wel om haar heen staan....”

Laura: “Ik wilde graag ontmaagd worden, dus ik belde Bas maar!”

Kevin: “Ik word van veel dingen vrolijk, behalve van mijn vriendin!”

Joris Penders: “Tosca, die kun je alleen vertonen in huishoudelijke kring.”

Florian: “Ik ben nooit productief!”

Joep: “Waren de instructies van gisteren trouwens nog interessant?”
Arjan: “Toen ik wakker werd lag er een plasje kwijl op m’n tafeltje...”

Kevin: “Hoi met Kevin van Thor... eh... GEWIS.”

Denis: “Dat heb ik al een keer eerder gezegd”
Iemand anders: “Ja, net nog.”
Denis: “Ja, maar toen was ik zat. Nu meen ik het!”
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Effe klagen

Je kent dat wel, na wat last-
minute blokken ga je naar je 

tentamen. Vol goede moed begin 
je aan het tentamen, met iets 
minder goede moed krijg je iets 
zinvols voor vraag 2 uit je vin-
gers, vraag 3 gaat wel, maar bij 
een beetje tentamen ben je te-
gen het eind wanhopig door aan 
het ploeteren om maar voor het 
eind alles gemaakt te hebben.

Het laatste wat je dan wel kan ge-
bruiken is mensen die lawaai ma-
ken, daarom is de 15-minuten-regel 
ook ingevoerd: Je mag in de eerste 
15 minuten evenals in de laatste 
15 minuten de tentamenzaal niet 
verlaten. In het eerste jaar is deze 
regel ook uitgelegd en werd er ook 
op toegezien dat dit werd nageleefd. 
Er werd dan ook trouw geroepen “Je 
hebt nog vijftien minuten... en je 
mag de zaal nu niet verlaten tot het 
eind van het tentamen.”

Maar bestaat deze regel nog wel? 
Wordt het aan de nieuwe masterstu-
denten uitgelegd? Wordt er op toege-
zien? Het lijkt er niet op. Het valt me 

al een tijdje op en ook dit tentamen 
weer verlieten mensen massaal in 
die laatste 15 minuten de zaal. Leuk 
voor je, als je het voor de tijd af hebt, 
goedzo, gefeliciteerd!! Maar denk je 
ook nog even aan die mensen die die 
laatste 15 minuten hard nodig heb-
ben?

Tot mijn grote verbazing werd ik zelf 
een keer, toen ik nog een minuut 
ofzo overhad, zelfs door een surveil-
lant aangemoedigd om de zaal te 
verlaten. Die keek me verbaasd aan 
toen ik zei dat dat niet mocht. Dat 
studenten het niet weten of ervoor 
kiezen zich niet aan regels houden 
zul je altijd zien, maar hier heb je 
toch juist surveillanten voor? Kun-
nen we hier alsjeblieft weer actief 
mee om gaan? Graag hoor ik aan het 
eind van mijn tentamen niet langer 
alleen “you have fifteen minutes left” 
maar ook weer steevast “from now 
on, you’re not allowed to leave until 
the exam has finished” zodat diege-
nen voor wie die vijftien minuten van 
levensbelang zijn zich nog even kun-
nen concentreren.

I
N
F
I
M
A

Dennis: “Ik houd in principe van elk nummer dat ik leuk vind.”

Florian: “Ik vind een Snickers lekkerder, want die vult meer”
Chris: “Oh, die vulling heb ik zelf wel hoor!”

Marty: “Waar is Kevin eigenlijk.... KEVIN?!?!”
Tosca: “Ja?”

Frank Wessels probeert in te loggen op de guest-account: “Hoe schrijf je 
‘guest’?”

(Tijdens OGO zitten we aan een tafel)
Tom B.: “Ik wil ook een paal!”

(Het lied “Even aan mijn moeder vragen” klinkt:
“vanaf toen... alles voor een zoen!”)
Sander T.: “Ik dacht aan iets anders...”
Pieter: “Aan sex?”
Sander T.: “Ja, maar dat rijmt niet...”
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Laatst zat ik te kijken naar ie-
mand die bij de foto’s op de 

GEWIS-website in zat te vullen 
wie op de foto stond. Daarbij 
geeft de gebruiker een aantal 
letters in en zoekt het systeem 
namen van GEWIS-leden op waar 
dat stukje tekst in voorkomt. Het 
bijhouden van wie op welke foto 
staat is natuurlijk erg handig om 
partyfoto’s van zatte apen op te 
zoeken.

Ik bedacht me hoe ik ooit ontdekte 
dat spaties ook meetellen in het in-
voeren van een substring, en dat 
ik sindsdien bijvoorbeeld “cky ger” 
intikte als ik Nicky Gerritsen wilde 
invoeren, want dat was korter. Het 
probleem werd me duidelijk: wat is 
het kortste dat je in moet voeren om 
meteen de goede naam te krijgen? 
Ofwel: hoe vind ik bij elke string in 
een lijst de kortste identificerende 
substring?

Het was al vrij snel duidelijk dat er 
niets anders opzat dan alles uit te 
proberen en voorkomens te gaan tel-
len (ik heb hier een heel mooi bewijs 
voor maar ik heb niet genoeg ruim-
te om dat hier op te schrijven). Per 
naam worden alle substrings in een 
lijst opgeslagen, en als een substring 
voor de tweede keer wordt tegenge-
komen kan deze hieruit worden ver-
wijderd. Zo wordt de lijst met unieke 
substrings kort gehouden (voor de 

informatici: pruning). Per naam ter 
lengte n zijn er 1+...+n = n*(n+1)/2 
substrings. Alles wat je aan het einde 
overhoudt is dan maar één keer te-
gengekomen en dus identificerend. 

Dit algoritme heb ik in Python ge-
programmeerd en uitgevoerd op de 
lijst namen van alle GEWIS-leden. 
De leukste resultaten zijn natuurlijk 
die namen die met heel korte sub-
strings gevonden kunnen worden. 
Mensen met vreemde namen hebben 
dan een voordeel, tenminste als daar 
vreemde tekens zoals ä, é of æ in 
voorkomen. Voorbeelden van beken-
de GEWIS-leden met korte identifi-
cerende substrings zijn Tom Nijhuis 
(de enige met ‘jh’ in zijn naam), Harm 
Langwerden (‘gw’) en Rik Hopmans 
(‘pm’). Opvallend is ook dat het mee-
tellen van spaties een groot verschil 
maakt, zo is JoeJoe Wong (officiëel: 
Yew Ghong Wong) te vinden met de 
substring ‘w_‘. Leuk is ook te kijken 
naar lange substrings van bekende 
GEWIS’ers. De absolute winnaar 
met langste kortste identificerende 
substring onder de actieve leden is 
oud-secretaris Ivo van der Linden, 
waar ‘vo van der l’ het kortste is dat 
zijn naam uniek maakt (feli Ivo!).

Helaas mochten wij de hele namen-
lijst niet online publiceren, maar als 
je wil weten wat jouw naam uniek 
maakt kun je bij een GEPWNAGE-
lid terecht. Om af te sluiten staan 
hieronder de namen van de GEPW-
NAGE-leden met hun kortste identi-
ficerende substring. 

Peter Broere:  “oere”
Gijs van Enckevort:              “s van en”
Pieter Bootsma:  “r boots”
Teun Koster:  “koste”
Sebastiaan Candel:  “cande”
Nicky Gerritsen:  “ky g”
Rob de Heus:  “heus”
Kevin van der Pol:  “vin van der”
Vincent Huisman:  “t hu”

Shortest Identifying Substring
d
is

p
u
te

n

K
evin van der Pol (G

EPW
N

A
G

E)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lengte gevonden substring versus fre-
quentie, 1 biertje per 100 voorkomens.
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Als je wel eens op de tiende 
verdieping van het hoofdge-

bouw moet zijn, dan ben je vast 
eens langs een kamertje gelopen 
waarvan de deur vol hangt met 
flauwe grappen op A4-formaat. 
In die kamer zie je wel eens een 
paar mensen heel *kuch* hard 
aan het werk. Eén daarvan ben 
ik, en als je je af en toe afvraagt 
waar ik mee bezig ben, dan moet 
je dit stukje lezen.

Met proces algebras reken je aan 
abstracte processen en acties. Er 
zijn verschillende proces algebras, 
als voorbeeld gebruik ik nu de Ba-
sic Process Algebra, BPA. In BPA is 
een actie ook een proces, maar niet 
andersom. Het is standaard om pro-
cessen letters te geven zoals P, Q, R,  
P′, en acties a, b, c. In BPA heb je 
alternatieve compositie, waar P+Q 
de alternatieve compositie is van de 
processen P en Q. Het proces P + Q 
voert óf proces P, óf proces Q uit. 
Er is sequentiële compositie, P ·Q, 
waarbij P eerst uitgevoerd wordt en 
dan Q. Er is ook actie prefixing, a.P, 
waarbij de actie a wordt gedaan, en 
daarna P wordt uitgevoerd. De actie 
prefixing lijkt overbodig, en dat is het 
ook in BPA, maar in andere proces 
algebras (diegenen die ik bestudeer!) 
is dat niet het geval.

Neem twee verschillende processen 
in BPA, het proces P = (ab) + (ac) en
het proces Q = a(b + c) (zie figuur). Je 
kunt je afvragen of P en Q hetzelfde 
zijn. Aan het eind van de rit heeft zo-
wel P als Q namelijk de acties a, b of 
a, c uitgevoerd, en in dezelfde volg-
orde. Toch worden deze processen 

binnen de 
proces al-
gebras als 
verschil-
lend be-
schouwd. 
Neem bij-
voorbeeld 

open_deur, in plaats van het ab-
stracte a, word_tijgervoer voor b, en 
trouw_prinses voor c. Proces P be-
schrijft het tijger/prinses probleem, 
waar je een deur opent, en er vervol-
gens óf een tijger, óf een prinses ach-
ter die deur staat. Bij Q is het ech-
ter zo, dat je na het openen van een 
deur de keuze krijgt tussen tijgervoer 
worden, of prinsessen trouwen. On-
der de aanname dat de prinses niet 
heel erg lelijk is, zal de meerderheid 
van de studenten bij GEWIS snel 
een keuze kunnen maken.

Het tijger/prinsessen probleem kan 
worden uitgedrukt in BPA (namelijk
proces P). Stel nu dat er drie deuren 
zijn, één met een prinses, één met 
een tijger, en één lege kamer, waar-
door je opnieuw in het drie-deuren 
probleem komt. Laat a, b, c hetzelfde 
zijn als eerder, en d de actie zijn zie_ 
leegte. Het proces zal iets in de vorm 
ab + ac + adX zijn. Als we X uitwer-
ken, vinden we ab + ac + ad(ab + ac + 
adX). Het moge evident zijn, dat zon-
der recursie en zonder iteratie we het 
proces niet zullen kunnen uitdruk-
ken. Als we nu iteratie toevoegen 
aan BPA, dat we BPA* noemen, zou 
het dan wel lukken? Ja, natuurlijk, 
anders is het een slecht voorbeeld. 
Zie (ad)*(ab+ac), dat een a-stap 
(deur_open) naar d(ad)*(ab + ac) kan 
maken, evenals a-stappen naar b en 
c. Aangezien 
deze figuur 
niet kan 
worden uit-
gedrukt in 
BPA, kun-
nen we con-
cluderen dat 
BPA minder 
expressief is 
dan BPA*.

Het is eerder bewezen dat  
BPA0*  minder expressief is dan PA0*  , 
wat op zijn beurt minder expressief 
is dan ACP0*  . Hier voeg ik de 1 aan 

a

b c

a

b c

a

P = Q =

a

b c

a

P = a

d
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toe, en probeer te bewijzen dat het-
zelfde dan ook geldt. Wat ik dus pro-
beer te bewijzen is dat BPA*0,1 min-
der expressief is dan PA*0,1, die op 
zijn beurt minder expressief is dan 
ACP*0,1. Maar ook dat alle processen 
met de 1 toegevoegd, expressiever 
zijn dan zonder de 1. Onderstaande 
figuur bevat een ordering op expres-
siviteit.

We weten al wat BPA* is, maar nog 
niet wat de 0 en 1 zijn. De 0 en de 1 
zijn processen. De 0 is een deadlock, 
een proces gelijk aan 0 kan geen ac-
ties doen, en ook nooit termineren. 
Logischerwijs is 0 gelijk aan 0P, aan-
gezien P nooit ’aan de beurt komt’. 
De 1 is de empty process, een proces 
dat slechts kan termineren. Logi-
scherwijs is 1P gelijk aan P en P1. In 
BPA*0,1 zijn (zoals eerder aangestipt) 
de acties géén processen. Het proces 
a in BPA kan worden uitgedrukt als 
a.1 in BPA*0,1. In BPA*0,1 heb je dus 
wel persé actie prefixing nodig om 
processen te kunnen maken.

De proces algebra PA*0,1 heeft alle 
operatoren die BPA*0,1 heeft, met 
daar aan toegevoegd de parallelle 
compositie. Met de parallelle compo-
sitie P║Q, kun je (alleen) een actie 
uit P doen, waarbij Q niet verandert, 
of (alleen) een actie uit Q, waarbij P 
niet verandert. De graaf in figuur 4 
kan worden uitgedrukt met de term 
(aa1)*║a1 in PA*0,1. Wat ik heb be-
wezen is dat er geen term in BPA*0,1 
bestaat die dezelfde graaf kan uit-
drukken. Een groep met states in 
een graaf, zodanig dat iedere state 
in die groep iedere andere state kan 
bereiken, heet een Strongly Connec-
ted Component in graaftheorie. Een 

SCC waarin iedere state de vorm PQ* 
heeft noemen we een basis-SCC. 
Laat B zo’n basis-SCC zijn, dan is 
die dus van de vorm {P0Q*, P1Q*,..., 
PnQ*}. Als er een complexere SCC T 
van de vorm T = BR is, of voluit ge-
schreven {P0Q*R,..., PnQ*R}. Een actie 
die R naar R′ doet, is dus een transi-
tie van de vorm PiQ*R →R′. Vanwege 
hier niet beschreven eigenschappen 
van R′ kun je vanaf daar nooit meer 
terugkomen in een andere state in 
B. Met andere woorden, iedere actie 
van R is dus een exit-transitie van 
de SCC BR. Alle states in BR hebben 
dus dezelfde exit-transities, namelijk 
die van R. Dit is echter niet het geval 
in deze figuur, aangezien beide exit-
transities 
op een an-
dere plek 
aankomen.

De proces 
a l g e b r a 
ACP*0,1 is 
gelijk aan 
PA*0,1, met 
de communicatie toegevoegd. Daar-
door kan het zo zijn dat een proces 
P║Q een actie doet, waardoor beide 
zijden in één keer veranderen. Zoals 
er eigenschappen zijn van exit-tran-
sities in SCCs in BPA*0,1 die boven-
staande figuur overtreedt, zo zijn er 
ook eigenschappen van exittransi-
ties in SCCs in PA*0,1 die in onder-
staande figuur overtreden worden. 
Deze iss (voor de geëınteresseerden) 
uitdrukbaar in ACP*0,1 met γ(a|b → 
c) ((ab1) *a1║a1).

BPA∗
0

BPA∗
0,1

PA∗
0

PA∗
0,1

ACP ∗
0

ACP ∗
0,1
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De batavierenrace begint tra-
ditioneel in Nijmegen. Wil-

lekeurig genoeg was dit ook het 
geval met de 37e, en om mid-
dernacht op het sportpark van 
de Radboud universiteit was dit 
ook weer het geval. De twee GE-
WIS deelnemers voor de eerste 
dames-etappe, Lydia en Nicky, 
gingen iets later van start, te 
weten iets na enen. Zo was ook 
voor GEWIS de  bata echt begon-
nen, voor het eerst dus met twee 
teams, GEWIS 37 en GEWIS team 
37, hoe toevallig ook.

In het begin was er nog een klein 
probleem, er stonden namelijk nog 
een aantal etappes open. Maar ook al 
was dit zijn eerste deelname aan de 
bata, zijn eerste etappe beviel hem 
zo goed dat Nicky geen probleem zag 
in er nog eentje extra lopen. Ook Ke-
vin en Mikalai liepen dubbel. Hier-
door hebben we, geheel illegaal maar 
wel met vol enthousiasme, toch twee 
eindtijden weten te noteren, die ove-
rigens het predikaat "best redelijk" 
hebben gekregen. Dit kan natuurlijk 
komen omdat de twee teams niet 
voor elkaar onder wilden doen, maar 
ook door de extra gezelligheid die je 
hebt als je niet alleen loopt. Wat ook 
zeker wel meehielp aan de gezellig-
heid was het weer, want op een paar 
willekeurige spatjes die onverhoopt 
toch op onze aardkloot terecht kwa-
men, was de hemel toch behoorlijk 
constant strakblauw. Waar je met 
twee teams natuurlijk ook mee te 
maken hebt is dat je twee teambus-
jes hebt. Het kan misschien aan 
het nummer van deze bata hebben 
gelegen, maar het toeval wilde dat 
er dit jaar helemaal geen schade is 
gereden, een prestatie op zich want 
je zou toch verwachten dat je met 
twee keer zoveel busjes als normaal 
het toeval juist zou tarten. Een an-
der gezellig aspect aan deze bata 
was toch ook wel dat er eerstejaars 
mee gingen, en dan niet alleen van 

de bachelor, maar ook van de mas-
ter. Met nationaliteiten als Rusland, 
Colombia, China en Wit-Rusland 
waren namelijk welhaast alle conti-
nenten vertegenwoordigd, voor zover 
na te gaan een unicum in de bata 
geschiedenis. Ook nog belangrijk 
om te noemen was dat GEWIS een 
prachtige eindtijd wist neer te zetten 
op de slotetappe van de dames, niet 
zo goed als het TU/e team die als 
eerste de meet in Enschede wist te 
overschreiden.

Als afsluiter van het spektakel was 
er natuurlijk het feest op de En-
schedese campus, vlak naast de 
sintelbaan waar ook de finish was. 
Traditioneel natuurlijk een superge-
zellig feest, met allemaal mensen de 
vermoeid maar voldaan vieren dat 
deelnemen misschien niet belangrij-
ker maar zeker minstens zo gezellig 
is als winnen.

Leuk willekeurig feitje om mee te 
eindigen: als we de twee teams had-
den gecombineerd en de beste tij-
den per etappe in een team hadden, 
waren we zelfs in de beste honderd 
geeindigd.

37ste Batavierenrace
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Denie van Kleef is afgestu-

deerd in 2003. Momenteel 
werkt hij voor TASK24 bij ASML 
te Veldhoven.

Toen ik klaar was met mijn opleiding 
leek het even of er geen baan meer te 
vinden was. Gelukkig kwam er toch 
vrij snel een job op mijn pad als web 
applicatie ontwikkelaar. 

Dit heb ik 3 jaar lang met veel ple-
zier gedaan, maar toch jeukten mijn 
handen: ik zocht meer uitdaging! Ik 
wilde “echte problemen” aanpakken, 
waarvan je niet meteen in je hoofd 
de oplossing al kunt uittekenen. 
Web applicaties zijn leuk, maar na 
verloop van tijd lijken de opdrachten 
toch steeds meer op elkaar. 

Maar er waren nog meer criteria aan 
een nieuw baan: ik wilde wel eens 
meemaken hoe het is om echt pro-
jectmatig en in een groter teamver-
band te werken en wilde eigenlijk 
ook kunnen proeven aan meerdere 
bedrijven in de Eindhovense hi-tech 
regio. Toen ik van de Technical Au-
tomation tak van Atos Origin (het 
tegenwoordige TASK24) hoorde, 
sprak dit me direct aan. Als één van 
de grootste spelers in de wereld van 
technische automatisering hebben 
ze heel veel klanten en dus ook heel 
veel verschillende opdrachten. Deze 
opdrachten lopen uiteen van User 
Interfaces ontwerpen met de aller-
nieuwste technieken tot diep em-
bedded programmeren, en alles wat 
daar tussen in ligt. Dus aan uitda-
ging zeker geen gebrek. 

Via een vriend kwam mijn CV op de 
Eindhovense vestiging en dezelfde 
week waren er al afspraken gepland. 
Na afloop van deze gesprekken werd 
ik binnen twee dagen gebeld, ik 
mocht beginnen! Wie zei ook al weer 
dat grote bedrijven traag reageren?

Tijdens mijn eerste jaar heb ik de 
Academy Technical Automation 
(ATA) gevolgd. Dit is een opleidings-
traject waarbij je ‘on the job’ wordt 
opgeleid. Je draait mee in een pro-
ject bij een klant en doorloopt pa-
rallel een uitgebreid opleidingspro-
gramma. Al snel had ik een gesprek 
bij ASML, mijn eerste keus. Enkele 
dagen later hoorde ik dat de intake 
ook ASML goed was bevallen en dat 
ik mocht beginnen op de Applicatie 
Software afdeling.

Bij ASML werk ik met een groep col-
lega’s aan de User Interface van de 
ASML lithografie machines. Op dit 
moment werk ik aan een project om 
User Interfaces te ontwikkelen in 
Java, waar voorheen in C/Motif ont-
wikkeld werd. In vrij korte tijd ben 
ik opgeklommen tot architect binnen 
het team, mede dankzij de “vliegen-
de start” vanuit de ATA en de goede 
begeleiding en coaching die ik van-
uit Atos TA / TASK24 ontvang. Het 
werken in een team is erg leuk:  het 
is gezellig, je kunt samen over oplos-
singen nadenken en met meer men-
sen kun je ook grotere, complexere 
projecten uitvoeren, wat weer erg 
interessant is. 

Voor mij is TASK24 een bedrijf waar 
je jezelf kunt ontwikkelen en daarbij 
zelf je richting kunt aangeven. Het 
bedrijf is duidelijk kennis- en mens-
gericht, wat volgens mij het juiste 
uitgangspunt is. Daarnaast heeft 
het als dienstverlener een belangrijk 
voordeel voor starters: je kunt ruiken 
en proeven aan diverse uitdagingen 
bij diverse klanten, zelfs als je lan-
gere tijd voor dezelfde klant werkt. 
Daartoe bieden de vele kennis- en 
competence teams alle mogelijkheid. 
En niet te vergeten: de collega’s zijn 
gemotiveerde en gezellige mensen, 
het bedrijf kent nauwelijks hiërar-
chie en de bedrijfsuitjes gebeuren 
hier echt niet strak in pak.
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De bierdop in een notendop

Lieve GEWIS’ers,
Aangezien velen van u geen 

verstand hebben van de belang-
rijke dingen des levensch, maar 
zich bovenal toch bezighouden 
met het invullen van tijd door 
bijvoorbeeld het lezen van zul-
ke stukken proza, willen wij als 
BAC graag aan jullie nuttige za-
ken aan het licht brengen. 
 
Het thema van dit stukje zal de bier-
dop zijn op een bierflesje. Het heeft 
natuurlijk geen zin om het over het 
grote nut van bier te hebben. Wij 
schatten u namelijk als lezer hoog in 
en dat u zelf al weet hoe belangrijk 
bier voor de maatschappij kan zijn 
en eigenlijk daarmee is. Brouwerijen 
hebben verschillende manieren be-
dacht om bier aan de consument 
te leveren. Zo worden blikken door 
veel brouwerijen gebruikt als een 
opslagmedium van het bier. Een an-
der opslagmedium wat tegenwoordig 
dichter bij de consument komt is 
het fust. Omdat het thema de bier-
dop is, zal op de genoemde opslag-
media niet verder ingegaan worden. 
 
Zoals het woord bierdop doet ver-
moeden, is het een voorwerp dat 
in de vorm van een dop iets in de 
aanwezigheid van bier verricht. 

Wat deze bierdop precies doet is 
een belangrijk onderwerp en zal 
ook zeker aan bod komen. Voor 
de inmiddels enthousiaste lezer 
zal nu ter zake gekomen worden.  
 
De bierdop heeft meerdere functies 
in onze maatschappij. Een van deze 
functies is het in-de-fles-houden 
van het bier als de fles onderstebo-
ven gehouden wordt. Mocht u twij-
felen aan deze functie, haal de dop 
er af, nadat u een schone emmer 
onder de fles gezet hebt om spoi-
ling van het goudgele gerstenat te 
voorkomen. Ook voor Zeeuwen is 
dit een interessant aspect van de 
bierdop, want elke druppel bier die 
niet geconsumeerd wordt is een 
zinloze aanslag op de portefeuille. 
 
Verder zorgt de bierdop ervoor dat 
het bier niet in aanraking komt met 
ongewenste elementen. Hierbij kunt 
u denken aan linkse dierenactivis-
ten en soortgelijk gespuis. Omdat 
het bier in goede harmonie gedron-
ken moet worden en er voorkomen 
moet worden dat het aan polluta-
tie onderhevig is, is de bierdop een 
essentieel onderdeel van de fles.  
 
Daarnaast heeft de bierdop de extra 
feature dat het aantal kronen dat de 

bierdop rijk is, 
beschreven kan 
worden met 
een mathema-
tisch concept. 
Na langdurig 
o n d e r z o e k , 
waarbij vele 
b i e r m e r k e n 
de revue ge-
passeerd zijn, 
heeft de BAC 
op Maurice-de-
Hondsiaanse 
wijze kunnen 
conc luderen 
dat het aan-
tal kronen 
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normaal verdeeld is met een ge-
middelde van 21 en een variantie 
van 0. Tijdens dit onderzoek kwam 
verder naar boven dat deze verde-
ling niet exclusief op gaat voor bier, 
maar ook voor de conservering van 
andere vloeistoffen, zoals Heine-
ken. Dus als tip willen we u graag 
meegeven dat u niet enkel en alleen 
af moet gaan op het aantal kronen 
dat de dop telt, zodat u een grote 
teleurstelling bespaard blijft bij het 
consumeren van heerlijk gerstenat.  
 
Voor de gokkers onder u heeft de 
bierdop de bijkomstigheid dat het 
aantal kronen gelijk is aan het aan-
tal te behalen punten bij blackjack. 
Mocht u de tel kwijt raken tijdens 
het verdoen van uw tijd met dit spel, 
kunt u teruggrijpen op de bierdop. 
 
Nu even 
iets over 
de onder-
delen van 
de bier-
dop. Het 
heeft een 
bovenkant 
en een on-
d e r k a n t . 
Dit kunt 
u simpel 
h e r k e n -
nen door 
de onder-
kant als 
de onder-
kant te be-

schouwen en de 
bovenkant als de 
bovenkant te be-
stempelen. Om te 
onderzoeken of het 
mogelijk is voor de 
scheidsrechter om 
een bierdopje op te 
gooien voor de toss, 
is een diepgaand 
onderzoek verricht 
naar de zuiverheid 
van de bierdop. 
Het gaat hier niet 
om de reinheid van 

de dop, maar om de probalistische 
zuiverheid van de bierdop. Uit het 
onderzoek kan met 95% zekerheid 
gezegd worden dat het aantal keer 
bovenkant bij het omhoog werpen 
van de bierdop binomiaal verdeeld 
is met kans 0,3. Nu moet bij deze 
beslissing, of de scheidsrechter deze 
kan gebruiken, rekening gehouden 
worden met het feit dat beide partij-
en evenveel kans hebben om te mo-
gen kiezen welke kant zij prefereren. 
Deze beslissing kan worden genomen 
door het opwerpen van een muntje.  
 
Tot slot willen wij u niet onthou-
den dat de bierdop de betreffende 
inhoud van de fles karakteriseert. 
Bij twijfel over de kwaliteit van 
het bier en welk bier u aan gaat 
schaffen, dient u dan ook altijd 
een blik te werpen op de bierdop.  
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Locatie

Afstand tot GEW
IS (m) 1

Kosten 2

Gewicht (g) 2

Lengte (cm) 3

Diameter (cm)

Krokantheid

Kutikhebmijntong-  

verbrandgehalte  4

Geur 3

Kleur

Smaak

Vetgehalte

Splatsjgehalte 5

Breekhoek (rad)

Swaffelgehalte 6

Vorm

Vleuschgehalte

Paneermeel

Bereidingswijze 7

Presentatie

W
achttijd (s)

W
achttijd (s) 8

Kantine

Totaal oordeel
Auditorium 100 € 1,95 190 12,4 3,3 ++ + + + - ++ 0,192 - f - - 213 31 - -

Helix 200 € 1,95 150 10,4 2,9 - -/- - + - - -/+ - - 0,820 + - - ++ -/ o - 292 200 -

Hoofdgebouw 0 € 1,95 162 10,7 3,1 ++ - - - ++ ++ ++ - - 0,157 - - +/++ + + o + 78 97 -/ /+

Laplace 150 € 1,95 209 12,6 3,1 ++ -/ - ++ + + 0,297 ++ - - /+ f - 148 408 +/++ +/++

N-laag 350 € 1,95 198 12,5 3,2 - +/++ - +/++ 0,000 - - - - + - f ++ 77 142 +/++

Paviljoen 400 € 1,95 152 12,6 3,4 - - - + - - - - - - - 0,593 + - - + - f ++ 91 92 - - /-  - -

Traverse 200 € 1,95 161 12,8 3,3 - + + - - - - 0,279 + - - - -/ f - - 107 133 - -

W-hoog 200 € 1,95 172 12,5 2,7 ++ + + + /+ + + 0,262 /+ + - + f - 112 86 - +

1 Hemelsbreed, hoogteverschillen niet meegenomen

2 Voor 2 stuks, afgerond

3 Gemiddelde van 2

4 Bij het plebs beter bekend onder de noemer temperatuur

5 Vlekgrootte ten gevolge van een val van grote hoogte

6 Aantal keer tegen wang zwiepen zonder te breken

7 f = frituur, o = oven

8 Wachttijd uit vorige test
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In navolging op de eerdere suc-
cesvolle test (zie Supremum 

41.2), waarbij Albron-frikandel-
len zijn beoordeeld, besloot het 
testpanel om ditmaal de Albron-
kroket eens onder de loep te ne-
men. Was de verwachting nog 
dat de uitkomst vergelijkbaar 
zou zijn met die van de vorige 
test, de resultaten wijzen toch 
anders uit.

De kroketten zijn soms met gevaar 
voor eigen leven getest door ons pa-
nel. Het is dus af te raden zelf ook 
een dergelijke test te ondernemen. 
Resultaten van de test zijn te vinden 
in onderstaande tabel. De verschil-
len onderling zijn enorm, wat uiter-
aard heeft geleid tot zeer variërende 
totaaloordelen. Natuurlijk heeft het 
een en ander wel een toelichting no-
dig.

Er zijn weer veel oude toetsgroothe-
den geherintroduceerd. Denk hierbij 
aan geur, kleur, smaak, maar ook 
het kutikhebmijntongverbrandge-

halte, de kroket-variant van de tem-
peratuur. Ook zijn er geheel nieuwe 
testen geïntroduceerd, die bij de fri-
kandel slecht of niet uitvoerbaar wa-
ren. Zo is daar het ‘splatsjgehalte’, 
die de grootte van de vlek vergelijkt 
die een kroket achterlaat bij een val 
van grote hoogte. De krokantheid, de 
kwaliteit van het paneermeel, en het 
vleuschgehalte zijn ook pas recent 
onderzochte factoren.

Het panel is vooral verbaasd over 
de grote verschillen in vergelijking 
tot de vorige test. Niet alleen is de 
wachttijd aanmerkelijk langer of 
korter geworden bij alle mogelijke 
kantines, ook de zitgelegenheid en 
netheid is bij veel kantines veran-
derd. Ook de beoordeling van de 
kroket in vergelijking tot de frikan-
del is bij veel kantines erg divers. 
Waren de frikandellen van het Pa-
viljoen nog trotse winnaars, de kro-
ketten smaken daar net zo slecht 
als dat ze eruit zien. Tenzij iemand 
graag zijn tong verbrandt of ‘gewoon’ 
een kroket zoekt om iemand lekker 

Hemelsbreed, hoogteverschillen 1. 
niet meegenomen
Voor 2 stuks, afgerond2. 
Gemiddelde van 23. 
Bij het plebs beter bekend on-4. 
der de noemer temperatuur

ze

euwse

K E U S
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Locatie

Afstand tot GEW
IS (m) 1

Kosten 2

Gewicht (g) 2

Lengte (cm) 3

Diameter (cm)

Krokantheid

Kutikhebmijntong-  

verbrandgehalte  4

Geur 3

Kleur

Smaak

Vetgehalte

Splatsjgehalte 5

Breekhoek (rad)

Swaffelgehalte 6

Vorm

Vleuschgehalte

Paneermeel

Bereidingswijze 7

Presentatie

W
achttijd (s)

W
achttijd (s) 8

Kantine

Totaal oordeel
Auditorium 100 € 1,95 190 12,4 3,3 ++ + + + - ++ 0,192 - f - - 213 31 - -

Helix 200 € 1,95 150 10,4 2,9 - -/- - + - - -/+ - - 0,820 + - - ++ -/ o - 292 200 -

Hoofdgebouw 0 € 1,95 162 10,7 3,1 ++ - - - ++ ++ ++ - - 0,157 - - +/++ + + o + 78 97 -/ /+

Laplace 150 € 1,95 209 12,6 3,1 ++ -/ - ++ + + 0,297 ++ - - /+ f - 148 408 +/++ +/++

N-laag 350 € 1,95 198 12,5 3,2 - +/++ - +/++ 0,000 - - - - + - f ++ 77 142 +/++

Paviljoen 400 € 1,95 152 12,6 3,4 - - - + - - - - - - - 0,593 + - - + - f ++ 91 92 - - /-  - -

Traverse 200 € 1,95 161 12,8 3,3 - + + - - - - 0,279 + - - - -/ f - - 107 133 - -

W-hoog 200 € 1,95 172 12,5 2,7 ++ + + + /+ + + 0,262 /+ + - + f - 112 86 - +

1 Hemelsbreed, hoogteverschillen niet meegenomen

2 Voor 2 stuks, afgerond

3 Gemiddelde van 2

4 Bij het plebs beter bekend onder de noemer temperatuur

5 Vlekgrootte ten gevolge van een val van grote hoogte

6 Aantal keer tegen wang zwiepen zonder te breken

7 f = frituur, o = oven

8 Wachttijd uit vorige test

Erik van R
hee

mee te swaffelen, kan het Paviljoen 
vermeden worden. De krokantheid 
was dermate waardeloos, dat het pa-
nel er zelfs een extra minnetje voor 
uit de kast heeft gehaald. De loden 
kroket is dan ook duidelijk voor het 
Paviljoen.

Het panel vond de Helix-kroket van 
alle kroketten het meest bijzonder. 
Het binnenste van de kroket was 
bijzonder goed verorberbaar, maar 
de korst had heel erg veel weg van 

rubber. Dit komt ook tot uitdruk-
king in de verhoudingsgewijs grote 
breekhoek.

Eigenlijk is het panel alleen maar te 
spreken over de kroketten bij Lapla-
ce, W-Hoog, en Hoofdgebouw. Omdat 
het HG zo dichtbij is, is dit natuurlijk 
ideaal voor lamme personen. Van-
daar dat de (koude) Hoofdgebouw-
kroket de ideale bestuurskeus is (zo 
veel mogelijk voor zo min mogelijk 
moeite). Laplace- en W-Hoog-kro-

ketten vielen zeer 
in de smaak bij het 
testpanel. Zij bewe-
zen dat het swaf-
felgehalte niet ten 
koste hoeft te gaan 
van de smaak. Bo-
vendien waren de 
Laplace-kroketten 
het zwaarst, en dus 
is de verhouding 
prijs-gewicht zo, 
dat het panel ver-
wacht dat Laplace 
menig Zeeuw zal 
aantrekken de ko-
mende tijd.

Vlekgrootte ten gevolge van een 5. 
val van grote hoogte
Aantal keer tegen wang zwiepen 6. 
zonder te breken
f = frituur, o = oven7. 
Wachttijd uit vorige test8. 
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Research of the Algorithms 
Group focuses on algorithms 

for spatial data. In this short note 
I will discuss one of the topics 
that we have studied extensively 
over the past years, namely geo-
metric networks.

Networks —computer networks, 
road networks, and so on— play 
an important role in our every-day 
life. Hence, it is important to design 
networks with good properties. One 
desirable property is that there is a 
short path between any two nodes 
in the network. This would suggest 
to make a direct connection between 
every pair of nodes. In many situati-
ons, however, this will be too expen-
sive. The question then arises: how 
can we construct a network that is 
not too expensive while still provi-
ding relatively short paths between 
the nodes?

Let’s first have a look at this ques-
tion in a very simple graph-theoretic 
setting. Given a set V of n nodes, 
we want to pick a small set E of ed-
ges such that the resulting graph 
G = (V,E) has a short path between 
any pair of nodes, where the length 
of a path is the number of edges on 
the path. A trivial solution to this 
problem is to pick one central node, 
and connect it to all other nodes. 
This gives us a network with n-1 
edges in which the maximum path 
length between any two nodes is 2. If 
we want to use fewer than (n ncr 2) 
edges, this is the best we can do.

Now consider the geometric setting. 
Here the nodes in the network are 
points in the plane, and the edges 
are line segments connecting these 
points. In a geometric network G, 
the length of an edge (p,q) is the Eu-
clidean distance |pq| and the net-
work distance dG(p,q) between two 
points p,q in V is the total length 
of a shortest path between p and 
q. Above we said that we would like 
to have a relatively short path bet-
ween any two points in the network. 
In a geometric network this means 
we would like the network distance 
between any two points p and q to 
be not much more than the Eucli-
dean distance between the points. 
This is captured by the concept of 
t-spanner: a geometric graph 
G = (V,E) is called a t-spanner, for 
some parameter t >= 1, if for any 
two points p,q in V it holds that 
dG(p, q) <= t · |pq|. The dilation of 
G is the smallest t for which G is a 
t-spanner. The network in Fig. 1(i), 
for instance, has dilation √2. (For the 
points p and q shown in the figure 
we have dG(p,q)/|pq| = (2 + 2)/√8 = 
√2; for all other pairs of points this 
ratio is smaller.) The goal is now 
to construct, for a given set V of n 
points, a network with small dilation 
that uses few edges.
Interestingly, if we insist on using 
only n-1 edges, as in the simple 
graph-theoretic setting, then we can-
not guarantee a small dilation: one 
can prove that even if the points in V 
form a √n × √n grid, then any span-
ner for V that uses n-1 edges —see 
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Fig. 1(ii) for an example— has dila-
tion at least √n. (For some point sets 
one can do better of course. Here’s a 
simple exercise: give an example of a 
set of n points (for any n) that allows 
a 1-spanner with n-1 edges.) On the
other hand, if we allow slightly more 
edges, we can do much better than 
in the graph-theoretic setting. In the 
grid example this is easy to see. By 
simply adding all edges of the grid, 
as in Fig. 1(iii), we get a spanner with 
2n-2√n edges and dilation √2. In fact, 
for any constant e > 0 there is a (1 + 
e)-spanner with O(n/e) edges. This is 
even true for any set of points: one 
can always construct (1 + e)-spanner 
with O(n/e) edges, no matter how the 
points are distributed.

There are many other interesting 
variations that can be studied. 

For example, what happens if we 
measure the cost of a network not 
in terms of the number of edges, but 
in terms of the total length of these 
edges? Then we would like the cost 
of the spanner to be not much more 
than the cost of a minimum span-
ning tree. Is is still possible to get 
a network with small dilation? And 
what about fault-tolerance? Is it pos-
sible to construct a network such if 
a part of the network is destroyed 
(for example due to a natural disas-
ter), then the remainder still provi-
des relatively short connections? Or 
what happens if we insist the net-
work is planar, that is, its edges do 
not cross: what is the best dilation 
we can obtain then? Some of the 
questions have been answered, but 
others are still wide open. So, if you 
are looking for an interesting mas-
ter-thesis project...

I
N
F
I
M
A

In het collegedictaat “Applied Statistics with Applications to Science and 
Engineering” staat:
“Perhaps a better title would be ‘A bit less of Parametric Statistics with Ap-
plications in Science and Engineering’, but it surely would have sold fewer 
copies. On the other hand, if sales were the primary objective, we would have 
titled this ‘Nonparametric Statistics for Dummies’ or maybe ‘Nonparametric 
Statistics with Pictures of Naked people’.”

(Tijdens Algoritmiek instructie)
Elena Mumford: “Aren’t they supposed to remember anything?”
Herman Haverkort: “I don’t expect my students to remember more than I 
do”

Dhr Duits tijdens rekenvaardigheden: “Dan nemen we nu een kromme C”
Sander Alewijnse: “C’s zijn meestal krom.”

(Tijdens tussenpresentatie Datamining vertelt Sam dat ze 20.000 afbeeldin-
gen hebben gebruikt.)
Sam: “Om precies te zijn: 21 duizend en nog een beetje.”

(Tijdens het lezen van een specificatie van een andere groep bij OGO 2.2 
(Softwarespecificatie)
“Wat zijn foute packets? Pakketjes met porno ofzo?”

(Tijdens college Automaten en Procestheorie)
Jos Baeten : “We hebben alleen 0 en 1. Ja, we hebben ook andere dingen, 
maar dat zijn andere dingen.”

Jos Baeten over nullable variables: “If it contains zeroes, it’s fucked up. I 
mean, messed up.”
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Nog niet zo lang geleden was 
het weer zo ver. Tassen 

en tenten verzamelde zich op 
vloer 10 bij ons geliefde GEWIS 
en tegen een uur of twaalf ver-
schenen er steeds meer men-
sen in niet echt standaard kle-
ding voor op de universiteit. Het 
kon ook niet anders, want het 
B.O.O.M.weekend stond op het 
punt te beginnen!

Tot onze grote verbazing was dan 
ook iedereen netjes op tijd aanwezig 
bij GEWIS, zodat we maar besloten 
om een kwartier eerder dan gepland 
te vertrekken richting de Belgische 
Ardennen. Nadat iedereen nog even 
een schietgebedje tot de weergoden 
gebracht had gingen we met een 
4-tal auto's, een busje en een motor 
op weg om de openbare weg onvei-
lig te maken. Natuurlijk was zoals 
altijd het eerste avontuur weer op 
de plaats van bestemming te gera-
ken. Onze auto besloot vanwege de 
sportieve uitdaging geen gebruik te 
maken van de Stom Stom die we in 
de auto hadden en besloten te ver-
trouwen op zeer gedetailleerde ver-
keersinformatie van Pieter Pieter uit 

de auto achter ons. (Lees: we waren 
vergeten dat we Stom Stom hadden 
en moesten noodgedwongen luiste-
ren naar hysterisch gelul over een 
portofoon). Na een, laten we zeggen 
"interessante", rit door België arri-
veerden we uiteindelijk op de plaats 
van bestemming en tot onze verras-
sing waren we niet eens de laatste.

De locatie dit jaar bestond uit een 
hotel/camping die zeer genereus ter 
beschikking was gesteld door de tan-
te van Ivo. Dit hield in dat we genoeg 
plekken hadden om onze tentjes op 
te zetten (wat de meeste mensen zo 
snel mogelijk deden aangezien het 
NOG droog was), een groot terras met 
meer dan voldoende stoelen, hout 
voor een lekker kampvuur en binnen 
hadden we de beschikking over goe-
de douches. Kortom de ideale locatie 
voor dit weekend. Nadat alle tentjes 
stonden en de meeste mensen had-
den genoten van een biertje kon de 
eerste activiteit beginnen. Ivo, Roel 
en Marlous hadden een uitdagende 
wandeling uitgezet in de nabije om-
geving en al snel werden de eerste 
groepjes van 4 á 5 man gedropt. 
Net toen het eerste groepje gedropt 
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werd brak de pleuris uit en viel de 
regen met bakken uit de hemel. Ge-
lukkig hield dit spektakel niet lang 
vol en bleef het de rest van de mid-
dag relatief droog. Nadat we met wat 
kleine transportproblemen (je hebt 
de foto's vast gezien van dat blauwe 
busje) waren aangekomen kon voor 
ons groepje de tocht beginnen. Dat 
we hier nog geheel op voorbereid wa-
ren bleek wel uit het feit dat we alle 
5 geen stevige wandelschoenen aan-
hadden. De opdracht luide namelijk: 
"Volg het lage pad langs het stroom-
pje tot je een kroeg tegenkomt". Dit 
bleek makkelijker gezegd dan ge-
daan. Aangezien het de laatste da-
gen aardig geregend had was dit 
stroompje dan ook veranderd in een 
woeste en wilde alles verzwelgende 
rivier... Na meerdere malen het pad 
niet eens meer te kunnen zien door 
het water besloten sommige van onze 
groep dat het wel mooi geweest was 
met het proberen droog te blijven en 
liepen maar gewoon door de rivier. 
Na ongeveer een uur van dit survival 
werk kwamen we aan bij het café-tje 
waar een andere groep op ons zat te 
wachten. Hier hebben we even lek-
ker uitgerust en de nodige palmpjes 
en bitterballen weggewerkt voordat 
we weer verder op pad gingen, dit-
maal met een wat grotere groep. De 

rest van de tocht was flink klimmen 
en dalen en af en toe zagen we door 
de plassen het hele pad niet meer 
wat al met al voor een onvergetelijke 
tocht zorgde. Tegen de tijd dat het 
meegenomen bier bijna op was be-
reikten we dan ook weer de locatie 
waar de eerste avond werd afgeslo-
ten met een BBQ, kampvuur en de 
nodige biertjes.

De volgende ochtend was het weer 
vroeg opstaan, want er stond weer 
van alles op het programma. Nadat 
iedereen uit zijn tent was en genoten 
had van een lekker ontbijtje werd 
de groep in twee groepen gesplitst 
en konden we allemaal op pad gaan 
om weer nieuwe avonturen te bele-
ven. Voor mijn groep stond die dag 
als eerste paintballen op de agenda. 
Met z’n allen gingen we vol goede 
moed op weg naar het opgegeven 
adres met behulp van een kaartje 
van google-maps. Als mensen van 
een uitdaging houden moeten ze dat 
maar eens een keer proberen. Aan-
gezien de helft van de straten niet op 
het kaarten stonden en de andere 
helft van de straten geen naam had-
den waren we vrij snel verkeerd ge-
reden en gingen we maar weer over 
op de GPS van de telefoon die vond 
dat de grote weg te saai was en ons 
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over de meest belachelijke kleine 
onverharde wegen stuurde. Toen 
we eenmaal bij het opgegeven adres 
aankwamen bleek ook nog eens dat 
dit het verkeerde adres was en wer-
den we van daaruit naar een ander 
adres gestuurd. Gelukkig was tegen 
die tijd de Tom Tom gevonden en 
verliep de rest van reis soepel. Hoe 
dichter we bij ons doel kwamen hoe 
enthousiaster de mensen werden 
om te gaan paintballen. Voordat het 
spektakel moest beginnen moesten 
we nog even in twee groepjes ge-
splitst worden en hierbij ontstond 
de B.O.O.M.++-groep tegenover de 
GEPWNAGE++-groep en wat bleek, 
zonder muis en toetsenbord waren 
de mensen van GEPWNAGE dusda-
nig in de war dat het voor ons hele-
maal geen probleem opleverde om ze 
aan gruzelementen te schieten. 

Na wat leuke potjes waarin we onder 
andere Team Deatchmatch en Cap-
ture the Flag hadden gespeeld kwa-
men sommige van ons redelijk ge-
havend en onder de blauwe plekken 
van de plaatsen waar ze geraakt wa-
ren weer bij elkaar. Sommige men-
sen hadden nog wat paintballs over, 
er was een konijnenpak beschikbaar 
en Jean-Marc zat bij ons in de groep. 
Je hoeft verder geen genie te zijn om 

te bedenken wat er dus als volgende 
gebeurde. Nadat we de andere groep 
op de hoogte hadden gesteld dat ze 
op een ander adres moesten zijn 
konden wij ons begeven naar de vol-
gende activiteit van de dag, namelijk 
rotswandklimmen en abseilen.

Eenmaal daar aangekomen werd 
iedereen in een tuigje gehesen en 
kreeg je een modieuze bloempot op 
je hoofd gezet die we absoluut niet 
mochten afzetten. Vervolgens kon-
den we beginnen met abseilen. Voor 
sommige mensen was dit een appel-
tje, voor anderen een leuke, nieuwe 
ervaring. Maar we hadden ook men-
sen bij ons die hier angsten hebben 
overwonnen. Wat ik in ieder geval 
leuk vond was dat iedereen van onze 
groep toch een poging gewaagd heeft 
en uiteindelijk iedereen zelfs twee 
keer naar beneden is geweest.

Hierna konden we aan het rots-
wandklimmen beginnen. Met de 
beschikking over 3 verschillende 
routes met ieder een andere moei-
lijkheidsgraad was er voor ieder wat 
wils. Voor sommige was het klim-
men toch moeilijker dan ze verwacht 
hadden en in weer een andere bleek 
een ware Spiderman te zitten. Al 
snel werd er gediscussieerd over wat 
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nu de moeilijkste route was en hoe 
je die het beste kon beklimmen en 
of het nu een voordeel of een nadeel 
was als je groter was. De meningen 
bleven verdeeld, maar wel had ieder-
een een supermiddag. Tegen de tijd 
dat de meesten van ons te moe wa-
ren om nog te klimmen of de handen 
vol met blaren hadden zitten werd 
het ook weer tijd om terug te gaan 
naar de locatie. Daar werd de avond 
weer op de eerder genoemde wijze 
doorgebracht, met alleen in dit ge-
val pannenkoeken in plaats van een 
BBQ. Vermoeid van een drukke dag 
verdwenen er steeds meer mensen 
vanaf het kampvuur in hun tent en 
zo werd dan ook voor menig een de 
zaterdag afgesloten met een lekker 
biertje rond het kampvuur.

Op zondag ochtend werden we uit-
eindelijk in de steek gelaten door de 
weergoden en het regende dan ook 
pijpenstelen. Hierdoor verkozen de 
meeste mensen er dan ook voor om 
lekker lang in hun tent te blijven lig-
gen. Zodra het wat later in de och-
tend ook wat droger werd besloot ie-
dereen zijn tent af te breken en zich 
klaar te maken voor de reis terug. 
Aangezien de verwachtingen voor 
het weer niet optimaal waren voor 
die dag en iedereen een leuk week-
end erop had zitten werd afgezien 
van het plan om nog langs Plopsa-
land te gaan. Ondanks dat de weer-
goden niet helemaal meegewerkt 

hebben was het toch een superweek-
end waarin we tijdens de activiteiten 
steeds droog weer hadden, alleen 
had wat ons betreft de zon wat meer 
mogen schijnen. 

Mocht je na het lezen van dit stukje 
balen dat je niet mee bent geweest, 
wees dan gerust. Ook al kan je het 
afgelopen B.O.O.M.weekend niet 
meer meemaken, volgend jaar komt 
er vast weer een B.O.O.M.weekend 
waarbij we weer allerlei leuke activi-
teiten voor jullie gaan organiseren!

Takjes!
Remko Bijsmans



42

Het is een kleine stap vanaf 
recensent, dus laat ik mijzelf 

voor het gemak vergelijken met 
God. Zoals daden invloed zou-
den hebben op mijn eindoordeel 
over mensen, heeft mijn voor-
gevoel invloed op mijn oordeel 
over films. Horrorfilms gaan bij 
mij gepaard met lage verwach-
tingen en kunnen dit stigma 
moeilijk van zich afschudden. Zij 
hebben meestal een lange weg 
voor de boeg voordat ze in mijn 
goede straatje arriveren. Veel 
van dit soort films verongeluk-
ken namelijk door een frontale 
botsing met mijn opvatting over 
een goed verhaal of acteerpres-
tatie. Zoals bij veel horrorfilms 
ben ik ook nu weer diep teleur-
gesteld naar huis gegaan. Mijn 
voorgevoel had me namelijk in 
de steek gelaten.

Drag me to Hell is geregisseerd door 
Sam Raimi. Het script heeft hij ge-
schreven samen met zijn broer Ivan. 
Voor de liefhebbers van het genre is 
Sam de verwrongen geest achter de 
Evil Dead-trilogie. Voor het grote pu-
bliek is hij de man die bij Spider-Man 
aan de touwtjes trekt. Na met enkele 
vrienden low-budget films te hebben 
gemaakt, waagde hij zich aan de tot 
cultfilm verheven horrorfilm The Evil 
Dead. Een film die voor een scha-
mele $350.000 was gemaakt en uit-
eindelijk $10.000.000 binnen wist te 
slepen. De voornaamste reden dat 
The Evil Dead goed aansloeg was de 
combinatie van horror en komedie, 
ofwel splat-stick. De horrorscènes 
waren zo absurd dat je niet wist of je 
misselijk werd of buikpijn kreeg van 
het lachen. Na zijn horrorperiode 
verdiepte hij zich in andere genres 
zoals western, (bovennatuurlijke)-
thriller, sportfilm en vervolgens dus 
superhelden. Met Spider-Man 3, 
destijds de duurste film aller tijden, 
wist hij vijfentwintig jaar na The Evil 
Dead zijn budget letterlijk te verdui-
zendvoudigen.

De film draait om Christine Brown. 
Met een professor als vriend en een 
baan bij een bank met promotie in 
het vooruitzicht, lijkt de film te be-
ginnen als een zoet Disney-sprookje. 
Haar baas heeft zelfs al laten door-
schemeren dat, als ze bewijst dat ze 
zware beslissingen kan nemen, ze 
de promotie in de broekzak heeft. 
Christine bewijst vervolgens dat ze 
weinig horrorfilms heeft gezien. Als 
namelijk de mogelijkheid om haar 
capaciteiten te tonen zich aandient, 
in de vorm van een oud zigeuner-
vrouwtje met één oog en oostblok-
accent, grijpt ze dit gretig met beiden 
handen aan. Het macabere vrouwtje 
wil tegen de zin van de bankdirec-
teur voor de derde keer een lening 
nemen op haar huis. Christine 
wijst haar vervolgens daadkrachtig 
de deur, waarop de dame smekend 
op haar knieën valt. Christine ant-
woordt door de beveiliging te roepen. 
Het vrouwtje voelt zich vervolgens 
door Christine voor schut gezet en 
vat dit, zacht gezegd, niet licht op. 
Zoals een zigeunerin zich betaamt in 
dit soort films, spreekt ze een vloek 
over Christine uit. Ze krijgt een en-
keltje naar de hel, maar zal eerst drie 
dagen gekweld worden door geesten 
en visioenen. Het grootste deel van 
de film wordt vervolgens gewijd aan 
de marteldriedaagse van Christine 
waar de broertjes Raimi duidelijk 
hun volledige trukendoos voor heb-
ben opengetrokken. Lijksappen, 
oogballen en braaksel worden hierbij 
niet geschuwd.

Christine wordt gespeeld door Alison 
Lohman (Matchstick Men, Big Fish). 
Zij was echter niet de eerste keus 
voor de rol. Ellen Page (Hard Candy, 
Juno) was in eerste instantie geko-
zen, maar de opnames pasten niet 
in haar druk bezette agenda. Chris-
tine’s vriend, Clay Dayton, wordt 
gespeeld door Justin Long (Live Free 
or Die Hard, Zack and Miri make a 
Porno). Dit is echter maar een kleine 
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rol en enkel om voor mo-
menten van rust te zor-
gen in Christine’s hecti-
sche situatie. Hij bekijkt 
alles op een rationele 
manier. Maar wanneer 
Christine overstapt op 
waarzeggers en seances, 
staat hij ook volledig 
achter haar. De zigeu-
nerin wordt gespeeld 
door Lorna Raver. Het 
enige noemenswaardige 
aan deze vrouw is dat ze 
er een hobby van lijkt te 
hebben gemaakt om in 
zoveel mogelijk series te spelen. De 
teller staat op moment van schrijven 
op 33.

Zoals al eerder duidelijk werd ge-
maakt heeft de regisseur een eigen 
stijl als het om horrorfilms gaat. 
Er zijn daarom duidelijke overeen-
komsten met zijn eerdere grimmige 
creaties. Net zoals bij de Evil Dead-
reeks spat het plezier van de makers 
net zo veel van het scherm als het 
bloed. Ook is de cartooneske stijl 
van horror weer aanwezig waardoor 
de personages soms vleesgeworden 
Looney Tunes-figuren lijken. De spe-
cial effects zijn af en toe oubollig en 
de film begint met het logo van Uni-
versal Studios uit de jaren tachtig. 
Ondanks de overeenkomsten, heb 
je nooit het gevoel dat je weer naar 
een goedkope B-film zit te kijken. De 
heer Raimi heeft namelijk een mooie 
balans gevonden tussen de elemen-
ten die een film spannend maken, of 
ronduit goor. Dit in tegenstelling tot 
de torture-porn, zoals Saw en Hostel, 
waar de hedendaagse bioscoopbe-
zoeker van wakker ligt. Door de ba-
lans zal de film een breder publiek 
weten aan te spreken dan Raimi’s 
vorige lugubere scheppingen. Daar 
komt boven op dat de film het goed 
getroffen heeft met de talentvolle 
hoofdrolspeelster Alison Lohman. 
Zij is bijna de volledige film in beeld 
maar weet continu te boeien. Boven-
dien zal ze bij het grootste deel van 
het publiek sympathie weten te win-

nen, wat de film extra 
effectief maakt. Bij veel 
horrorfilms zal het de 
meeste mensen weinig 
kunnen schelen of de 
hoofdpersoon iets ergs 
overkomt. Alison is ech-
ter gezegend met een 
gezichtje dat de meest 
hardnekkige sadoma-
sochist nog eens over 
zijn hartje doet strijken. 
De kwellingen waar de 
broertjes Raimi haar in 
onderdompelen komen 
hierdoor des te harder 

aan. Het tweede belangrijkste perso-
nage is die van haar trouwe vriend. 
Dit personage is echter zo diep en 
doorzichtig als het celluloid waar hij 
op wordt afgedrukt. De rol van aar-
dige jongen is voor Justin Long bo-
vendien geen onbekende en daarom 
niets anders dan een herhalingsoefe-
ning. Lorna Raver weet als de zigeu-
nerin ook voor de nodige rillingen te 
zorgen, al denk ik dat de make-up-
afdeling hier een flink aandeel voor 
haar rekening mag nemen.

Conclusie
Voor liefhebbers van vliegende inge-
wanden en ledematen kan de film 
een beetje aanvoelen als horror for 
dummies. De gore is namelijk niet 
zo overvloedig en nadrukkelijk aan-
wezig als in de film die Sam Raimi’s 
internationale doorbraak betekende. 
Wat je hier echter voor terug krijgt is 
dat er tijd wordt genomen om span-
ning op te bouwen. Dit zorgt ervoor 
dat ook de mensen die niet op bloed 
uit zijn er plezier aan kunnen bele-
ven. Door de overweldigende opluch-
ting zullen zij de film misschien wel 
bestempelen als Drag me to Heaven.

Film: Drag me to Hell
Release: 2 juli 2009
Regie: Sam Raimi
Genre: Horror
Cast: Alison Lohman
 Justin Long
Duur: 99 min
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Het is zomer. Voor velen is 
dit een moment om de wat 

luchtigere zaken des levens te 
bespiegelen. Zo zullen velen 
van u zich bezig houden met va-
kantiebestemmingen, kleding, 
zomerhits en zwembaden. De in-
terim-tentamenweek wordt naar 
de achtergrond van de geest 
verbannen en dat mondeling Dis-
crete Wiskunde komt volgend 
jaar wel.

De heeren van Dispuut “In Vino 
Veritas” besteden deze tijd van het 
jaar doorgaans een significant deel 
van hun aandacht aan de keur aan 
zomerdrankjes welke op de terras-
sen aangeboden worden. In voor-
gaande jaren hebben verschillende 
koele versnaperingen de revue ge-
passeerd. We hebben ons gelaafd 
aan onder meer rosé en Prosecco. De 
eerste van deze, rosé, heeft enige ja-
ren een aanzienlijke hausse beleefd. 
Ofschoon de drank het nooit tot de 
tafel van de serieuze zakendiners of 
tot de tafel van Mart Smeets geschopt 
heeft, zal eenieder, Het Dispuut in-
cluis, de lippen met smaak aan een 
glas zetten. Vandaar dat wij bij de-
zen officieel onze vreugde uitspreken 
over het terugdraaien van de ridicule 
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EU-regeling dat een pervers mengsel 
van witte en rode wijn ook rosé zou 
mogen heten. Wat een bespottelijke 
absurditeit zou dat zijn!

Prosecco heeft zich vanaf 2007 ge-
profileerd als zonnige zomerversna-
pering. Deze heerlijke mousserende 
wijn hebben wij met voldoening en 
zonder mate tot ons genomen. Deze 
wijn wist, vanwege zijn onbewuste 
associatie met Champagne, te pro-
moveren tot een luxe gelegenheids-
wijn. De droge, edoch frisse, bubbel-
tjes bieden namelijk een vleugje van 
de heerlijke Italiaanse zomer. Iets 
meer elite dan het Franse gemeen-
goed.

Wat rest is een bespreking over de zo-
merdrank van 2009. Op het moment 
van schrijven (juli 2009 AD) staan 
we aan de vooravond van de zomer. 
Het Dispuut durft zich te wagen aan 
een voorspelling van wat het niet 
worden zal: Ofschoon de marketing-
machine van Heineken haar uiterste 
best doet om het arbeidersdrankje 
cider, onder een hippere naam, in de 
markt te forceren, verwachten wij dit 
niet binnen afzienbare tijd, uit vrije 
wil, aan de lippen te zetten.
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(Naar aanleiding van een financiele tegenvaller)
Florian: “Pieter, we moeten spullen gaan stelen!”

Lydia: “We hebben best een grote tuin, veel gras en als het aan ons mam lag 
zat er nog een zwembad in ook!”
Joey: “Misschien moet ik toch iets met Yvanca beginnen.”

Thijs: “Ik ga even een I.V.V logo in de WC leggen.”

Peer: “Feutentijd is net als rijles, als je jezelf bewezen hebt begint het leer-
proces pas.”

Thijs: “Rob is de ideale bewoner van het hol.”

(Tijdens een discussie over de Nederlandse en Engelse taal)
Gerard: “Engelse boeken moet je ook gewoon in het Engels lezen.”
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17 t/m 21 augustus• 
Introductieweek

24 t/m 29 augustus• 
Tentamens Interim

7 september• 
Opening academisch jaar

18 t/m 20 september• 
FLUP

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

Wil jij ook een stukje schrijven voor 
de Supremum? Dat kan. Stuur het 
dan op naar supremum@gewis.nl of 
geef het artikel aan één van de re-
dactieleden.

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!

Selexyz ...................... voorkant kaft 
Watson Wyatt ......... achterkant kaft
TASK24 .................. achterkant 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
B.O.O.M.-weekend
foto:  Frank Vlamings
 (GEFLITST)
ontwerp: Erik van Rhee

Foto’s activiteiten
Kevin van de Pol, GEFLITST
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