
3

Editorial ....................................3
Chairman’s note ........................4
From the dean ...........................6

Rubrieken
In the spotlight ..........................8 
Je moeder!...............................22
Razende Random Review++ .....26
Filmreview ...............................46

Onderwijs
Work experience ......................24
Education first! .........................5
Interview .................................30
Afstuderen...............................32
Research .................................48

Activiteiten
Intro09 ....................................16
ACtivities .................................21
FLUP 2009 ..............................38

Disputen
B.O.O.M. .................................20
“In Vino Veritas” ......................29
GEPWNAGE ............................40
GELIMBO ................................44

Puzzel
Uitslag Puzzel ..........................25
Puzzel ......................................25

Ingezonden
BAC ..........................................9
Introduction of the 28th board ..10
Mijn nacht als zwerver .............19
Effe klagen ..............................37
Meet the Flintstones ................42

Bedrijven
Inhoudelijk: All Options ...........34

Inhoud Editorial
e
d
ito

ria
l

Ivo
 van

 d
er Lin

d
en

Welcome to the first Supre-
mum of this academic year! 

It has been a while since the In-
tro and the FLUP took place and 
at the moment you are reading 
this, you might be recovering 
from the first examinations of 
this year.

As you might have noticed already, 
the text you are reading at the mo-
ment is in English (not Dutch). This 
is not just a coincidence; this is ac-
tually the first Supremum ever that 
has its `Editorial’ in English. And if 
you look a few centimeters to the 
left, you will notice that more pieces 
of this magazine are in English (indi-
cated by the British flags).

It is not our goal to make the Su-
premum 100% English. We do, ho-
wever, encourage you to gather En-
glish `infima’ as well. (An infimum 
is a funny or stupid quote by either 
student or professor.) Like Dutch in-
fima, please e-mail them to infima@
gewis.nl or use the submit-page on 
the GEWIS website.

Besides the reports about the Intro 
and the FLUP (from first-year stu-
dent point of view), the article titled 
“Meet the Flintstones” is particularly 
interesting; some foreign students 
were pretty suprised when they 
found out that their new home is... 
a cave.

Finally, the Supremum editorial 
staff would like to thank Frans Mar-
tens for his contributions to the Su-
premum. In his texts, referred to as 
“Tegengif”, he has shared his wis-
dom with us for many years. During 
the `borrel’ a while ago we presented 
him a gift: a quality pen containing 
the inscription “het Supremum is 
bereikt”.

Have fun!
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During the coming year this 
part of the Supremum is re-

served for the stirrings of my 
soul. I will use this to talk about 
the affairs that occupy me. Of 
course this can be about GEWIS 
but might just as well be about 
my personal life. As you have 
noticed by now, this article is 
in English. I hope this won’t be 
an insurmountable obstacle to 
my Dutch readers. If it is, brace 
yourselves for the lectures du-
ring your master’s degree.

In this very first Chairman’s Note I’d 
like to talk about the activities that 
I like best about being a chairman. 
By the time I’m writing this, I’ve had 
a good three months of experience 
as a board member. Besides doing 
the regular stuff like opening up the 
GEWIS room and requesting exten-
ded borrels at the campus security, 
I also engage in a lot of other diverse 
activities. During the first part of 
the year the board has spent a lot 
of time with getting to know several 
important people. These include, 
but aren’t limited to, the board of the 
department, some of the teaching 
staff, the campus security and the 
cleaning service. These are all peop-
le with whom we have a mutual col-

laboration. It is nice to get to know 
them and find out what we can do 
for each other.

Also we have met a lot of befrien-
ded associations. Here in Eindhoven 
we have been socializing with most 
of the major ones and we have tra-
velled to towns like Leiden, Delft, 
Groningen and Utrecht to meet up 
with associations similar to ours. It 
is during these activities that I really 
feel like a representative of GEWIS. 
It is nice to share experiences and 
compare the methods of running an 
association with one another.

For the remainder of my year as 
chairman, I hope to be able to par-
ticipate in many more nice activities 
about which I will talk in the Chair-
man’s Note.

If you disagree with the opinions 
that I express in these articles, feel 
free to come talk to me about it. I’d 
be glad to hear your interpretation 
about my subjects.

On a final note: If it should be the 
case that you’ve read through all of 
this without knowing me, then you 
can find my introductory article 
some pages down in this Supremum.
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Chairman’s Note
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Bouke: “Waarom staat Bert niet in de GEWIS-database?”
Tom: “Omdat hij Bart heet.”

Tom: “Tosca, ik ga even naar je doos kijken.

Sander K: “Dit bestuur vindt alles prima!”

Frank: “Hoe dichter bij de 90, hoe beter!”

Sam masseert Frank (Wessels) half.
Sam: “Vind je het lekker?”
Frank: “Nou, Rob (de Heus) doet het altijd harder. Zo hard om me pijn te 
doen, maar eigenlijk is dat wel lekkerder.”

Nuldejaars: “Toch vraag ik me nog steeds wat af. Is Tom nou een homo?”
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At the end of this quartile, 
you will be asked to fill out 

some questionnaires about your 
opinions concerning the cour-
ses you followed. This is a great 
opportunity for you to give your 
opinion about the course, and 
to help improve it for the next 
years. 

These questionnaires are reviewed 
by a committee which passes on 
all notable information to the edu-
cational committee (opleidingscom-
missie). They then discuss the best 
course of action to solve the pro-
blems which students raised. So, 
when you fill out these questionnai-
res keep in mind that people spend 
a lot of time and effort to use these 
questionnaires to improve your edu-
cation. Therefore it is important to 
fill them out as accurately as possi-
ble, and mention any problems you 
came across.

This year the binding recommen-
dation for continuation of studies 
(binded studieadvies) for bachelor 

Education first!
students has been introduced at 
our department. This means you 
will have to obtain at least 30 credit 
points in your first year, or you will 
not be allowed to continue with your 
study, and you will not be allowed to 
do the same bachelor for the follo-
wing three years. Because of this, it 
is now more important than ever to 
not slack off during your first year. It 
would be a waste if you are not allo-
wed to continue your favourite study 
if you are capable of finishing it.

The student council is still looking 
for new members. We discuss edu-
cational problems students come 
across, for example classes and in-
structions that aren’t synchronized 
properly, or teachers taking too long 
grading your examinations. We then 
look for ways to solve them. It is a 
great way to learn about how the 
education works at our university, 
and to help improve it. If you are 
interested in participating in e.g. 
the student council, you can tell 
me in person, or send me a mail at  
oc@GEWIS.nl.
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Kevin zegt: “Wie is hier ingelogd? ... Sander Kerstens”
Bouke: “Dat ben ik!”

Bouke Cloostermans geeft op introwoensdagavond in de bunker een GEWIS-
sticker aan een introkid.
Bouke: “Dan moeten we het wel even over het stickerreglement hebben.”

Sander Kerstens over Frank Wessels: “Ik neem aan dat als JIJ het kan, dat 
ik het ook kan!”

Tijdens een potje tafelvoetbal..
Sander Kerstens: “Wow mooi!”
Bouke Cloostermans: “Alles wat ik doe is mooi!”
Sander Kerstens: “eeeehh...”

Frank Wessels over het voorverwarmen van de combimagnetron: “Ik heb het 
allemaal al een keer uit gezocht! Maar toen was ik dronken..”
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I just finished reading Cordu-
la Rooijendijk’s book “Alles 

moest nog worden uitgevonden-
--De geschiedenis van de com-
puter in Nederland”. In English: 
“Everything still needed to be 
invented---A history of the com-
puter in the Netherlands”.

The book was extremely enjoyable. I 
was highly impressed by Cordula’s 
narrative skills. Previous accounts 
of the history by Gerard Albers and 
by Eva Kranakis have more scien-
tific aspirations and so are less at-
tractive reading. Cordula begins 
relating how she got pulled into the 
topic by accidentally visiting a party 
stashed with early computer geeks-
--or bluntly: nerds. Before she knew 
she was caught by the curiosity and 
innovative spirit driving these guys 
(indeed, the first woman to enter the 
picture worked at Bletchley Park--
-Cordula takes ample time explai-
ning the importance of the work of 
Alan Turing and his group there). A 
recurring undertone is the observa-
tion that any idiosyncratic innovator 
finding his kicks in building com-
puters, must have had the habit of 
taking apart toys, household appli-
ances, and other interesting gadgets 
in his childhood. So, if you aspire to 
be an innovator, check whether you 
took apart enough domestic objects 
when you were young.

She interviewed people like Jaap 
Zonneveld (pioneer of the first com-
puters X1 and X8), Ria Dijkstra-De-
bets (Edsger Dijkstra’s widow), and 
Piet Beertema (the system manager 
at CWI who played a major role in 
the advent of the Internet in the Ne-
therlands). This way, she put a lot 
of human interest into the book. On 
occasion, she gets carried away with 
the roles the interviewees assign 
themselves (or their husband) in his-
tory. I think that more often than the
book suggests, the inventions were a 

team’s achievement rather than an
individual’s. Let me add as a curiosi-
ty that I have met some of the people
mentioned in the book, and that, at 
the time the events described took 
place, they were not identified as 
the big heroes. A very good example 
is Guido van Rossum, who is now 
known as the author of Python to 
many programmers on Earth, but 
who was primarily known to me as 
a very gregarious squash mate. This 
may be some solace for those in the 
department who do not find they are 
getting enough credit for what they 
are doing.

Thanks to the interviews, many juicy 
anecdotes are recorded in Cordula’s
book. For instance Lambert Meer-
tens’ input “0” to a computer proud-
ly presented on an early fair and 
prepared for factorising natural 
numbers. The machine responded 
with a sequence of twos that ended 
only when it crashed. I know Lam-
bert personally and can confirm 
that he is an original and creative 
thinker. Let me add my own little 
anecdote to underpin this observa-
tion: once we were walking through 
a forest and, as I do more often, I 
challenged him to find a Dutch equi-
valent to the Latin sentence “malam 
malam malam” (I’d rather have a bad 
apple tree); such a sentence should 
consist of three words spelled exact-
ly the same way but having different 
meanings. The sentence should also 
be a real sentence, so there should 
be a verb. Before the end of the walk 
he replied with the shortest and 
most original answer I got up to now 
to this question: “Zij zij zij” (“Let her 
be silk”). When writing this, I just 
thought of an English example. But 
let me make this a challenge rather 
than giving away the four letter word 
I found. I welcome your solution at 
amc@win.tue.nl.
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Now that our university focuses 
on innovators, I wonder whether 
the heroes of Cordula’s book are 
examples of those we wish to high-
light in our PR enterprise. Our na-
tional pride in practical computer 
science is based on a number of 
Dutchmen who helped advance in-
ternational developments. By buil-
ding computers themselves, by 
structuring the Internet, by admit-
ting user groups to the Internet in 
a time that it was the exclusive do-
main of organisations, by helping 
create Bluetooth at Ericsson Inc., 

etc. Cordula does not take much 
time to philosophise whether the Ne-
therlands could have played a bigger
role. She does observe that those 
who contributed substantially, often
credited the freedom with which 
they were allowed to operate in their
jobs. Although our work is loaded 
with teaching, management, the 
writing of self-evaluations and re-
search proposals, a bit of this free-
dom is still there. The future will tell 
whether it is big enough for major 
breakthroughs to come out of our 
department.
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Tom: “Begrijpen computers geen floating point integers?”

Natalia Sidorova tijdens college Metamodeling and interoperability:
“Designers are just human beings that make errors all the time.”

De Vink: “People make mistakes, at least I do a lot.”

Mark van Helvoort: “Tegenwoordig heb ik college in E-Hoog op de 13e verdie-
ping. Dat is zeg maar met uitzicht op zee.”

Natalia Sidorova tijdens college Metamodeling and interoperability:
“If you don’t send in homework I’ll consider you as a lost generation.”

Kevin zit te kloten met een beeldscherm dat niet op oog-hoogte staat.
Kevin: “Wat is dit nu weer... ik krijg hem niet meer omhoog!”

Yves: “Wat heb jij een lelijke polo aan!”
Florian: “Die heb ik van de moeder van Paula gekregen.”

“Binary? Is that what blind people read..?” door een student, als reactie op 
“There are 10 kinds of people, those who understand binary and those who 
don’t.”

Tycho van Noorden: “De afgeleide van ex is gelijk aan zichzelf, welke gelijk 
is aan ex”

Er is een discussie over waar laptops allemaal nuttig voor zijn:
Peer: “Mijn laptop kan beter inparkeren dan de gemiddelde vrouw!”

Er komen 4 brandweerautos langsgereden bij het Parktheater..
Marlous: “Zo, dat moet een fikse brand geweest zijn.”
Roderik: “Er zaten gewoon 4 katten in de boom hoor..”
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In the Spotlight: Sander

Het is zondagavond. Ik sta al 
weer op het punt om vanuit 

Oosterhout te vertrekken rich-
ting mijn kamer in Eindhoven. 
Maar eerst nog even een stukje 
voor de Supremum schrijven. 
Het zou een stukje moeten wor-
den met mezelf “in the spotlight” 
(what ever that may be).  Na het 
digitaal doorbladeren van een 
paar oude supremums krijg ik 
uiteindelijk door wat de bedoe-
ling van het artikeltje is, en het 
schrijven kan beginnen...

Ik ben Sander Alewijnse, 2de jaars 
informatica en wiskunde student 
hier aan de TU/e. Op 20 januari 
1990 ben ik geboren in Oosterhout. 
Hier ben ik opgegroeid en ik heb 
er tot mijn achtiende gewoond. Ik 
speelde er als peutertje regelmatig 
met andere kinderen uit de buurt. 
Ook met een jongetje uit dezelfde 
straat genaamd Pitter Wahl. Zo’n 
zestien jaar later spraken we elkaar 
weer op te TU/e. Hij heeft me dan 
ook gevraagd om lid te worden van 
de AC.

De peuterjaren gingen voorbij en 
ik ging naar basisschool De Regen-
boog. Het was niet zo’n geweldige 
tijd, omdat ik weinig gelijkgestemde 
vriendjes kon vinden in mijn kleine 
klasje. Gelukkig was dat op de mid-
delbare school compleet anders. Op 
het Sint-OelbertGymnasium leerde 
ik een heleboel vrienden kennen, en 
had samen zes jaar lang een hoop 
plezier. Na deze zes jaar haalde ik 
mijn diploma voor de profielen NT 
en NG.

Na mij flink georiënteerd te hebben 
op allerlei studierichtingen koos ik 
voor het dubbele P-programma in-
formatica en wiskunde aan de TU 
in Eindhoven.  Het was een lastige 
beslissing vanwege mijn zeer brede 
interesse, maar ik kan zeggen dat 
het niet een verkeerde beslissing is 

geweest. Het afgelopen jaar heb ik 
het erg naar mijn zin gehad in Eind-
hoven, niet alleen wat betreft studie, 
maar ook op andere vlakken.

In groep vijf van de basisschool ben 
ik begonnen met volleyballen bij de 
club VOKO. Tot en met vorig jaar 
ben ik daar lid van geweest, en heb 
er een aardig balletje leren volleyen. 
Omdat ik op kamers ging wonen ben 
ik opzoek gegaan naar een nieuwe 
volleybalclub. Dit werd Tamar. Daar 
train ik nu iedere week samen de an-
dere leden van heren 1, en ik speel 
er mijn wedstrijden.

Naast volleybal heb ik ook nog een 
andere grote hobby, namelijk mu-
ziek maken in de vorm van piano 
spelen. Ik heb als kind een lange 
periode muziekles gehad, maar ben 
er op de middelbare school mee ge-
stopt. Na een korte periode heb ik 
het piano spelen zelf weer opgepakt. 
Ook luister ik graag naar muziek. 
Mijn muzieksmaak is erg gevarieerd: 
van rock tot klassiek. 

Sinds eind vorig jaar ben ik ook lid 
van de ACtiviteiten Commissie van 
GEWIS, een ontzettend leuke groep 
mensen. In mijn korte tijd als lid heb 
ik er al aardig wat plezier en gezellig-
heid beleefd. Misschien dat ik je nog 
eens zie bij een ACtiviteit van de AC!
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Tijdens lengte van jaren zijn er 
verschillende obstakels die 

opvallen bij het uitvoeren van de 
taken binnen de BAC. Zo is het 
schrijven van dit stukje ook een 
taak die binnen de BAC voor eu-
forische stemmingen zorgt. Nor-
maliter wordt er vanuit de fles 
gevuld met gerstenat inspiratie 
opgedaan voor zulksche stukken 
proza.

Nu zou het in de hedendaagse maat-
schappij toch normaal moeten zijn 
om met de huidige meningsverschil-
len uitzonderingen te maken op be-
staande regels. Regels die op zich al 
niet geoorloofd zijn. De regel betref-
fende dit geginnegap is de regel dat er 
geen alcohol geschonken of geconsu-
meerd mag worden voor het verstrij-
ken van de 16:00 uur norm. Op zich 
heeft het schenken of consumeren 
niets te maken met tijd. Tijd is een 
op zich staand begrip, vaak gezien 
als de vierde dimensie in veel techni-
sche vraagstukken. Het consumeren 
van alcohol daarentegen heeft min-
der met technische vraagstukken 
te maken, enkel en alleen kunnen 
onder invloed van deze versnape-
ring onoplosbare opdrachten toch 
oplosbaar gemaakt worden. Tijdens 
het schrijven van dit stukje werd mij 
meerdere malen verboden om alco-
hol te consumeren, wat vanzelf leidt 
tot een stukje wat nog steeds kant 
noch wal geraakt heeft. Misschien 
moeten mensen met paarse polos 
hun respectievelijke hoofden nog 
eens bij elkaar steken om consensus 
over zulksche regels te bereiken en 
vooral eens praten over uitzonde-
ringen die op deze regels geoorloofd 
zouden moeten zijn (red. tijdens het 
verder verstrijken van de tijd is het 
bestuur in alle redelijkheid overstag 
gegaan en hebben ze de ernst van de 
inhoud van dit stukje ingezien. Van-
daar dat het niveau plots een hoger 
niveau krijgt).

Laten we overgaan naar het onder-
werp van dit stukje. Daar waar het 
bij wijn niet veel uit maakt of het 
warm of koud geserveerd wordt, is 
het bij bier belangrijk om een be-
paalde temperatuur te bereiken. Uit 
langdurig onderzoek is naar voren 
gekomen dat binnen GEWIS de idea-
le temperatuur van het bier 7,5 gra-
den Celsius is. Nu doet de BAC haar 
uiterste best om ervoor te zorgen 
dat deze ideale temperatuur bereikt 
wordt. Echter, uit hetzelfde onder-
zoek is gebleken dat het onmogelijk 
is deze temperatuur te handha-
ven wanneer personen de koelkast 
open laten staan en dus kunnen 
we concluderen dat de gemiddelde  
GEWIS’ser zijn drankje liever iets 
kouder krijgt geserveerd. 

Na op Maurice-de-Hondsewijze een 
vervolgonderzoek gedaan te hebben, 
zijn wij van de BAC er achter geko-
men dat de gewenste gemiddelde 
temperatuur van een blikje fris 7,0 
graden Celsius is. Anoniem is op-
nieuw gebleken dat als de keuze er 
is, de ondervraagde liever een kou-
der blikje fris toebedeeld krijgt dan 
een warmer blikje fris. Nu heeft GE-
WIS in dienst van de BAC koelkas-
ten beschikbaar gesteld om koele 
blikjes fris en koele flessen bier aan 
te kunnen bieden aan de gerespec-
teerde leden van GEWIS. U zult het 
als lezer misschien moeilijk kun-
nen geloven, maar ook de mensen 
van de BAC hebben oren om mee te 
luisteren. Tijdens onze vertoevenis 
in het Hol is enkel geklaag richting 
onze oren gespuwd over de tempera-
tuur van het door ons aangeboden 
consumptiemateriaal. Dit gespuw is 
natuurlijk tegenstrijdig met hetgeen 
er uit het onderzoek gebleken is. We 
zouden dan ook graag tegen alle GE-
WIS’ers willen zeggen dat het beter 
is dat ze de BAC op handen dragen. 
Een blik achter onze baarden zal een 
wereld voor sommige onder u open 
doen gaan.

Het broeikaseffect
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Good day to you, my fellow 
GEWIS members!

Please allow me to introduce 
myself. My name is Tom Nijhuis, 
and I am the chairman of GE-
WIS. Most of you know one or 
two things about me already, but 
nevertheless I gladly take the 
opportunity to introduce myself 
and my function in GEWIS.

I started out as a first year student 
mathematics. Of course, I came here 
to study. I had heard of all possibi-
lities for extra curricular activities, 
but I never really gave any thought 
to participating in these myself. Du-
ring my first year, however, I quickly 
became a member of the First-Year 
Committee. This is a committee 
which, as you know, is concerned 
with getting the new students fami-
liar with organizing activities. In this 
committee I teamed up with five fel-
low first-year students to organize a 
party and a game of bingo. During 
this time I realized that I enjoyed 
this very much. It is satisfying to see 
one of your own activities succeed 
and thus knowing that all the effort 
was worth your while.

After that I became a member of the 
fraternity “In Vino Veritas”. This is 
a fraternity which is concerned with 
getting GEWIS members familiar 
with stylish high society. In this fra-
ternity I help organizing variously 
themed “borrels”, games of pétanque 
and pop quizzes. You can recognize 
my fraternity by our dark blue polo 
shirts and glasses of wine.

In the meantime, I joined the study 
tour committee MexiCo. As a com-
mittee, this is way more serious than 
the First-Year Committee. You are 
dealing with a far greater budget, 
sponsors, tour planning and over-
seas contacts with various parties. I 
am still member of this committee, 
so if you’d like to know more about 
our study tour feel free to ask me 
about it.

To conclude my introduction I’d like 
to get back to my original aim of co-
ming to Eindhoven: to study. By now 
I am a fourth year mathematics stu-
dent and I have almost finished all 
the courses of my bachelor’s degree. 
Next year I hope to have finished 
my bachelor and will be starting the 
master Computational Science and 
Engineering.

If you feel like knowing me better, 
feel free to address me sometime. 
Obviously I can be found at GEWIS.

Tom Nijhuis

I
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Er komt een meisje bij GEWIS binnen.
Tom: “Ik moet even een dienst verlenen...”
Sander: “Onze voorzitter moet dat meisje weer een dienst verlenen hoor... 
ontzettende beftekkel!”

Tom: “Maar Yves doet daar zo gewichtig over...”

Na Lucid-constitutieborrel:
Frank: “... hoe heet die gast nou, die pedaal?”
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Hello members of our beloved 
study association GEWIS,

My name is Sander Kerstens and it 
is a big honour to be chosen to be 
this year’s secretary of GEWIS. As 
you all know the secretary is the se-
cond in line when it comes to board 
functions. Why this is and why it 
was such a good idea to give this 
function to me, I will tell you in this 
article.

First I will tell you a little about me 
becoming the great guy I am now. 
I was born on the 19th of August 
1988, just a couple of days too late 
to see Holland become European 
Champion. Of course this is quite 
painful, but it didn’t stop me from 
watching and playing soccer since I 
was able to open my eyes and walk. 
So I started to go to school and play 
soccer with friends. I was a little 
math talent but for the rest nothing 
special. So I finished primary school 
and after that the Atheneum and 
had some fun along the way with 
friends and classmates of course. I 
then finally arrived at the place to 
be, Eindhoven University of Tech-
nolgy. I made the choice for mathe-
matics quite early. I was not really 
interested in anything else so my 
mathematics teacher advised me to 
try mathematics.

Now I am a fourth year mathematics 
student. After three years of study-
ing I achieved around 120 ECTS so 
there was no chance for me to start 
my master. My friends Nijhuis and 
Scheepers were planning to set up 
a new board for GEWIS. I liked the 

plan and joined them, to have a year 
off and do something in return for 
GEWIS. On top of that this gave me 
the chance to get back on schedule 
with my study.
 
So why secretary? The secretary 
is the right hand of the chairman, 
which means he is quite important. 
But what is a secretary doing all 
day? For me becoming a secretary 
had a couple of reasons. First off al it 
was the second highest function and 
since our dear Nijhuis was born to 
be a chairman I decided to take the 
best of the rest. Secondly I love the 
way how a secretary has knowledge 
about everything that is going on. 
Since I am the first to see every inco-
ming mail and letter, I know exactly 
what is going on and what needs to 
be done. Also, as a secretary I have 
to be/am allowed to be present at a 
lot of meetings and make minutes.

Besides making minutes and ope-
ning the mail, I am also sending a 
lot of outgoing mail, for example the 
e-mails you receive from me through 
the GEWIS mailing list. You may 
also recognize me as the guy who 
fixed your application to GEWIS 
and I am also the man who put a 
lot of work in your GEWIS member 
cards which if you have not done so 
yet, can be picked up at the GEWIS 
board room!

In the upcoming year, I will be the-
re to answer all your questions re-
ceived by email or face to face and to 
inform you about everything that is 
going on at our lovely study associa-
tion GEWIS!

Sander Kerstens
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Greetings! My name is Frank 
and I manage the finances 

of GEWIS, I sell books and do 
some other stuff as well. This is 
clearly the most important func-
tion of the board of GEWIS.

But what is more interesting is my 
discovery last summer. It all star-
ted about five years ago. I was living 
with my dad in Eindhoven, my bir-
thplace, where I first encountered 
a Drosophila Melanogaster. He was 
male because his back was dark. He 
was sitting on a banana that I was 
planning to eat. I ate a lot of bananas 
back then because I loved to run, I 
still do, and bananas give carbohy-
drates. I grabbed the banana but he 
wasn’t planning on taking off. I then 
called him “Rude Rudy”. I started 
to open the banana in the monkey 
way. If you would like to know what 
the monkey way is, search for “open 
banana like a monkey” on YouTu-
be. Rudy still didn’t move an inch. 
I thought to myself insects are he-
althy too. A hundred years from now 
everyone will eat insects because of 
a worldwide food problem, why don’t 
get used to it already. At that very 
moment Rudy took off and I have 
never seen him again.

Three years later in the summer I 
went to my grandparents who are 
very old, but still living on their own. 
My grandma always hates to throw 
things away, so once in a while we 
clean her house from all the food 
that is expired. That day we ente-
red the kitchen of her house and it 
was almost black of Rude Rudy’s! 
We tried several things to kill them, 
like hanging a sort of sweet sticky 
paper, slamming them and playing 
Chopin on my grandma’s piano. But 
they where evolving, getting smaller, 
smarter, faster and deafer. Suddenly 
after a couple of days they all disap-
peared and the problem was solved.

Last summer I moved to my own 
apartment in Eindhoven. After being 
on holidays for a week, I came back 
home and again: Rude Rudy’s all 
over the place. I was afraid and mad 
at the same time. Desperate as I was 
I searched the entire Internet for 
solutions. I found a lot but they all 
didn’t work. The Internet taught me 
to put glasses with water and am-
monia in my kitchen and after two 
days they would be gone. It also told 
me to just jump in front of a train or 
just burn my house down, but that 
didn’t look like a smart idea.

Then I thought, “let’s use my brand 
new vacuum cleaner and vacuum 
them all”. Every time after I sucked 
them up, I used duck tape to lock 
my vacuum cleaner. I also figured 
out that they were afraid of the cold, 
because I let one in my refrigerator 
and when I opened it the next day, 
there weren’t hundreds flying out of 
it. And thinking back at grandma’s, 
there were some cold days when they 
disappeared. So I decided to open 
all my windows at night. After three 
days of vacuuming and leaving my 
windows open, I caught a cold and 
got rid of all those nasty fruit flies.

The development time, from egg to 
adult, is seven days. Females lay 
400 eggs in their 30 day lifetime. 
Starting with five females and a 
lucky male, how many fruit flies can 
there be in 20 days? Well, zero if you 
use my tactics, but if you know the 
answer, let me know!

Frank Wessels
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Hello everybody, let me first 
introduce myself. My name 

is Joey Claessen and I am 20 
years old. I’ve been living in 
Eindhoven for 1,5 years now. Be-
fore that I lived in Echt.

Two years ago I started studying 
Computer Science. Half way my first 
year I got interested in the BAr Com-
mittee and joined them. Nowadays I 
am still a member of that committee 
and this year I am also treasurer of 
the BAC.

As you probably have noticed this 
year I am also a member of the GE-
WIS board. My function in the board 
is Vice Chairman. This means of 
course that I replace our chairman 
when he isn’t available, but that 
isn’t the only thing I do because the 
chairman is available most of the 
time. I also take care of the GEWIS 
room, fixing things if they are broken 
for example. GEWIS also has a lot 
of committees and fraternities and 
my function as Vice Chairman is to 
keep an eye on them. A committee 
I want to light out is the First-Year 

Committee. This committee is, as it 
says, for first-year students only. I 
help them to get familiar with the 
“committee” life and also help them 
to organize an activity and a party.

But what can you as a GEWIS mem-
ber expect from me as a board mem-
ber? Imagine you are interested in 
a committee or a fraternity and you 
would like to know more about them 
you could come to me to ask, or if 
you have new ideas about what we 
could do with the GEWIS room. But 
on the other hand if you have pro-
blems with a committee or a frater-
nity you could come to me as well 
and then I will try to help.

Oh, I would almost forget to tell you 
something. A thing that differs bet-
ween me and the rest of my board 
is that the place I’ve been born is 
in Limburg (a province of The Net-
herlands) and this of course makes 
me a so called “Limburger” and I’m 
proud of it!

I hope to see you all at the borrel 
soon!

Joey Claessen

Leanne Scheepers

Hi there! For the ones who for-
got the name of the cute, lit-

tle, blond girl of the board: I am 
Leanne Scheepers. Last March 
I reached the lovely age of 20 
and if you’re interested in the 
date, just check the GEWIS site 
(to keep this piece interactive!). 
I am a fourth year Applied Ma-
thematics student, but still wor-
king hard to finish my Bachelor. 
The last few years I joined the 
First-Year Committee, the ACti-
vities Committee and last year 
we started with the Study Tour 
Committee, which organizes the 
study tour to Mexico in July next 
year.

This year I will fulfill the most beau-
tiful function of the board, I am the 
PR Officer of the board. It is my task 
to keep in touch with companies and 
make sure that they want to spon-
sor us. In return we organize lectu-
res for different companies and we 
also organize company visits, where 
we visit a company for a whole day 
with a group of students. Besides 
that I am also the treasurer of the 
Supremum Committee this year and 
I will furthermore ensure that there 
are enough advertisements of com-
panies in this magazine so that that 
it can be printed full color.



14

Greetings readers! My name 
is Bouke Cloostermans, and 

I am the Educational Officer of 
GEWIS. This means that I am the 
person to speak to if you have 
any complaint concerning edu-
cation. I am also responsible for 
the examination archive on the 
GEWIS website, and represen-
ting mathematics and compu-
ter science students’ opinions 
about education. This means 
I attend a lot of meetings with 
students, faculty members, tea-
chers and educational officers 
from other departments.

Aside from being the Educational 
Officer, I’m also a third year Mathe-
matics student, but since I’m in the 
GEWIS board, I won’t have a lot of 
time to study this year.

Now I have already introduced my-
self in 150 words, but I still have 
to tell you about another important 
part of my life: besides being a mem-
ber of the board, I also use my time 
to play handball. Therefore I exercise 
three times a week and also play a 

match every weekend. Nevertheless 
I will be in/around the GEWIS room 
the most of the time, if you have 
other question (perhaps if you can’t 
find my birthday on the webpage) or 
if you want to join me for a beer at 
the “borrel”. Hasta la vista!

Bouke Cloostermans

I haven’t joined any fraternities or 
committees yet. However I have al-
ways spent a lot of time at GEWIS 
during breaks, weekly drinks but 
also activities. This was one of the 
main reasons I decided to join the 
board. It’s nice to do something back 
for the study association which gave 
me lots of enjoyment during my time 
at the TU/e.

Lastly, something less GEWIS-rela-
ted: I play volleyball, meaning I exer-
cise three times per week, and play 
a match during the weekend. This 
doesn’t stop me from participating 
in activities and spending time at 
GEWIS though.

To conclude my introduction, I 
would like to say that you’re always 
welcome to address me, for educa-
tional purposes or just joining me 
for a beer.



Inderdaad, het zijn imposante systemen die 
Vanderlande Industries realiseert. Material 
handling systemen voor tal van nationale en 
internationale distributiecentra, luchthavens 
en sorteercentra. De ene keer betrekkelijk 
compact en overzichtelijk. De andere keer 
zeer uitgebreid, behorend tot ‘s werelds 
grootste installaties. Complex en opgebouwd 
uit de meest innovatieve en creatieve 
oplossingen op het gebied van elektronica, 
mechanica en besturingstechnologie. 

Unieke systemen, die altijd weer anders 
zijn. Gerealiseerd door bijzondere mensen. 
Bas Bijkerk bijvoorbeeld. Een van onze 
collega’s die niet uitgesproken raakt over 
de projecten waarbij hij van begin tot einde 
betrokken is. 
Internationale miljoenenprojecten, waar hij 
in multidisciplinair teamverband aan werkt. 
En waar hij trots op is! Net als zijn 2 000 
collega’s op onze verschillende kantoren in 
de wereld.

UNIEKE SYSTEMEN, BIJZONDERE MENSEN

De boeiendste technische en logistieke 
uitdagingen. Een creatieve omgeving met 
gedreven collega’s die van aanpakken 
weten. De afwisseling van projectenwerk. 
Met internationale carrièremogelijkheden. 

Unieke systemen. Bijzondere mensen. Je 
vindt het bij Vanderlande Industries. Kijk op 
www.vanderlande.com.

WWW.VANDERLANDE.COM

5000 METER TRACK
150000 KOFFERS PER DAG

1 BAS BIJKERK
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Maandag: daar stonden we 
dan in dat veel te grote Au-

ditorium met super veel nieuwe 
eerstejaars. Er gingen allerlei 
vragen door onze hoofden, na-
melijk ga ik deze week overle-
ven, zitten er leuke en aardige 
mensen in ons introgroepje, zijn 
mijn intropapa en intromama 
aardig? En ga zo maar door.

We konden gelukkig tijdens de lunch 
nog even terugvallen op onze oude 
vrienden. Maar na de lunch stonden 
we er alleen voor. Na een praatje te 
hebben gehad over wat het thema 
was (van de Introductieweek) en 
wat de spelregels waren (zorg dat je 
zoveel mogelijk cocaïne verzamelt), 
werden we in groepjes ingedeeld. 
Eerst dachten we, “wat voor idioten 
zijn dit nu weer?”, maar nadat we 
iedereen beter leerden kennen tij-
dens de games-middag (de kennis-
makingsspelletjes), bleken het toch 
gezellige lui te zijn! 

Na de kennismakingsspelletjes gin-
gen we door naar de gangwars waar-
bij je door middel van teamwork de 
(soms idiote) opdrachten zo snel mo-
gelijk moest uitvoeren.

Daarna gingen we eten bij de Bun-
ker. En na een heerlijk maaltijdje 
te hebben gehad bij Demos, begon 
het feest bij De Stunt, en omdat wij 
echt feestbeesten zijn vonden we het 
gelijk heel gezellig. Maar omdat wij 
toch nog meer van Stratum wilden 
zien (en omdat we even naar onze 
‘oude vrienden’ wilden gaan), zijn 
we toch ook even naar de Thomas 
en de Spijker gegaan en hebben het 
groepje bij De Stunt achtergelaten. 
Daar was het ook gezellig alleen 
konden we natuurlijk niet de hele 
avond zonder ons groepje doorgaan. 
Dus hebben we ons op weg naar de 
Bunker weer bij onze groep gevoegd. 
Daar zijn we langs alle drie de stu-
dentenverenigingen geweest. Omdat 

wij als een van de weinige groepen 
zolang door gingen krijgen we op een 
gegeven moment ook adoptie papa’s. 
Maar om 4 uur was het wel weer tijd 
om het bedje op te zoeken want de 
volgende dag moesten we weer ach-
terlijk vroeg ons bed uit.

Dinsdag
Na een erg korte nacht was iedereen 
er toch om 8.15 weer om gezellig met 
je Intro-groepje te ontbijten. Daarna 
kregen we een instantietocht om te 
weten te komen waar je belangrijke 
dingen op de TU/e kunt vinden. 
Doordat we allen erg moe waren was 
de meest gestelde vraag dat ook: 
Hoe laat hebben jullie het gemaakt? 
Daarbij kwam dat het behoorlijk 
moeilijk was om wakker te blijven 
tijdens al die praatjes na zo’n korte 
nacht, dat is dan ook niet iedereen 
gelukt. Dat is dus een leerzame in-
stantietocht geweest!

Daarna moesten we weer dollars 
verzamelen (om cocaïne te kunnen 
kopen) bij verschillende opdrach-
ten van alle commissies die GEWIS 
heeft, zoals:

Bij de BArCommissie moesten we het 
BAC-logo op iemands buik schrij-
ven. Bij ons was Petra zo lief om 
haar rug op te offeren om het logo 
op haar rug te laten schrijven. Omar 
vond dat natuurlijk niet erg om te 
doen en greep meteen zijn kans om 
eens lekker op een vrouwenrug te 
kunnen kladderen. Ook moesten we 
een toren van blikjes maken alleen 
dat was een beetje mislukt. De derde 
opdracht was onze papa of mama in 
de Dommel te gooien alleen omdat 
we onze papa en mama nog te vriend 
wilden houden (en omdat ze totaal 
niet meewerkten), zijn we maar zo 
aardig geweest om dat niet te doen.

Bij In Vino Veritas moest iemand 
met bloten voeten druiven plat 
stampen en de anderen moesten 

Introweek 2009
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het I.V.V- lied zingen. Hier bij was 
Björn degene die zich daarvoor ging 
opofferen (eigenlijk werd hij hier een 
beetje toe gedwongen, het is maar 
hoe je het wil zeggen). Ook moesten 
we nog onze mama inpakken met 
wc papier waardoor ze een mooi ver-
sierde mummie werd. Na nog een 
aantal andere opdrachten te hebben 
gedaan en weer een aantal dollars 
te hebben verzameld konden we ge-
nieten van het eten dat van de BBQ 
kwam. Hierna volgde de sporttrai-
ningen. Waarbij je zelf kon kiezen 
welke sport je wilde beoefenen.

Karin ging samen met mijn intro-
mama richting het meertje waar 
we heen moesten om te windsur-
fen. Maar toen we daar aankwamen 
bleek het niet door te gaan! Heel 
jammer, maar toen zijn we maar 
weer terug gegaan naar de TU/e. 
Rick had gekozen voor een training 
van All Terrain wat erg leuk, maar 
ook heel zwaar was. Ik moest bij-
voorbeeld onder een brug door klim-
men en met een touw over de Dom-
mel klimmen.

Na de training hebben we snel een 
douche gepakt om weer fris en frui-
tig door te kunnen gaan met feesten. 
Eerst moesten we nog even luisteren 
en kijken naar presentaties van de 
studentenverengingen. Daarna kon-
den we weer naar de Bunker toe en 
daar deden we hetzelfde als we de 
dag ervoor hadden gedaan (feesten!).

Woensdag
Na het ontbijt dat dit keer gelukkig 
een half uur later was, kregen we te 
horen wat Scala was en daarna kon-
den we weer gaan strijden tegen de 
andere GEWIS groepjes want bij het 
sporttoernooi kon je ook weer dollars 
verdienen. Na een grote overwinning 
bij het tennissen, bakten we er bij 
het hockey niet zo veel van. Maar 
daardoor hadden we wel mooi tijd 
om te genieten van de zon en bij-
komen van de hitte, want het was 
namelijk een perfecte dag met geen 
wolken en een mooie 32 graden, ei-
genlijk veel te warm om heel actief te 
doen dus.

Na het lunchen, zijn we naar de 
Bunker gegaan. Daar hadden de 
studentenverenigingen rondleidin-
gen georganiseerd. Ook stonden er 
buiten springkussens, opblaasbad-
jes en kon je meedoen aan bierspel-
letjes. Met dat warme weer waren al 
die waterspelletjes natuurlijk zeer 
welkom!

Toen moesten we naar het studen-
tenhuis van onze mama (Karlijn) om 
haar kookkunsten te keuren. Maar 
gelukkig kon ze goed koken en heb-
ben we lekker gegeten. Na heerlijk 
gegeten te hebben en met behulp van 
een biertje, hebben we nog een gezel-
lig gesprek gevoerd met Joey. Daar-
na zijn we maar even gaan kijken of 
het sportfeest op het stadhuisplein 
wat was. We waren er om een uur 

of 21.30u en had-
den dus het eer-
ste stuk gemist, 
dit was op zich 
wel een gezellig 
feestje met Den-
nis van der Geest 
als dj, maar we 
hadden niet echt 
veel gemist. Na 
afloop gingen we 
weer door naar de 
Bunker om daar 
tot in de late uur-
tjes door te fees-
ten.
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Donderdag
Na een lekker champagne-ontbijt 
te hebben gehad begon de cultuur-
tocht. Eerst kwamen er twee caba-
retiers die lieten zien wat voor grap-
pen ze konden maken. De tweede 
was het grappigste alleen was het 
wel jammer dat hij bij de andere op-
tredens, waar geen wiskundigen bij-
waren, ons belachelijk ging maken. 
Na deze voorstelling was het tijd om 
andere culturele activiteiten te gaan 
doen. Het begon met een aantal ver-
haaltjes van de muziekverenging, 
dansvereniging en Knights van de 
Keukentafel. Hierna volgde nog een 
drumsessie nadat we onze lunch op-
gegeten hadden.

Na even een middagdutje te hebben 
gedaan (Rick had iets te lang doorge-
slapen waardoor hij te laat was), gin-
gen we eten bij een Mexicaans res-
taurantje in de stad, Popocatepetl. 
Na een flinke regenbui (de eerste van 
deze week), gingen we op weg naar 
het Bunkerfestival. Waar De Jeugd 
Van Tegenwoordig optrad en er een 
groot feest van maakte. Er was een 
jongen via de achterkant het podium 
opgeklommen. Pepijn zei dat er best 
meer mensen het podium op moch-

ten komen. Toen hij dit had gezegd 
stormden heel veel mensen het podi-
um op, dat was natuurlijk één groot 
feest. Nadat het was afgelopen ging 
het feest verder in de Bunker. Een 
deel van de groep ging naar Demos 
en de rest ging naar SSRE toe om-
dat Sidney Samson daar optrad. We 
hebben ons allen erg vermaakt en 
een aantal groepsleden, waaronder 
wij, hebben de avond doorgehaald. 
Nadat SSRE en Demos bijna leeg 
waren gingen we maar naar GEWIS 
toe om daar gezellig te kaarten en 
mensen die in slaap waren gevallen 
wakker te gooien met water.

Vrijdag
Na het ontbijt kwamen er steeds 
meer mensen bij GEWIS en gingen 
we gewoon gezellig door met kaarten 
en brak zijn totdat de cantus begon. 
De cantus was erg leuk. Eerst denk 
je wat is er nu leuk aan mensen die 
liederen zingen en met bier gooien 
maar als je er aan meedoet merk 
je pas hoe leuk het is. Een ding dat 
wel jammer was, was dat we weinig 
bier kregen. Na de cantus hebben we 
nog gezellig met z’n allen onder een 
brandblusser gestaan, dat was erg 
koud maar ook erg leuk en we heb-
ben nog drie weken gemerkt dat we 
onder de blusser hadden gestaan. 
Daardoor ontkwam natuurlijk bijna 
niemand aan een dikke verkoudheid 
na de Intro.

Wij, Karin en Rick wilden na dit arti-
kel geschreven te hebben er ook nog 
even op wijzen dat we in de eerste-
jaarscommissie 10-1 zitten en dat 
het handig is om lid te worden van 
onze hyves (http://ejc10-1.hyves.nl) 
of op de EJC10-1 site te kijken om te 
weten te komen wat de EJC10-1 jul-
lie dit jaar allemaal te bieden heeft. 
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Mijn nacht als zwerver

Na een leuke borrel ging ik 
naar het station met de ge-

dachte thuis mijn lekkere bedje 
op te zoeken. Wie kom je dan 
tegen op het station, Frank Wes-
sels! “Ga je mee stappen Jes-
per?” “Nou Frank, als jij voor 
mij een slaapplek hebt, dan wil 
ik wel mee gaan stappen ja.” 
Zo gezegd zo gedaan, maar dan 
moesten we wel op mijn fiets, 
want de zijne stond nog bij hem 
thuis.

Het begon al goed toen Frank zijn 
dansskills liet zien in De Stunt en 
vervolgens bijna zijn knieën brak 
met een charmante snoekduik van 
het podium. Auw! Naderhand uiter-
aard nog even naar de snackbar, 
want Frank moet nog wat eten voor 
we gaan. Aangeschoven bij Rob Rit-
zen, eet Frank zijn pizza rustig op 
en gaat met Joey ervandoor. Waar 
naartoe? Geen idee. Het ene moment 
zit hij nog naast me en vervolgens is 
hij nergens meer te bekennen. Nog 
een aantal keer met Rob Ritzen Stra-
tumseind afgelopen op zoek naar 
Frank, dat was tenslotte mijn slaap-
plek. Frank was nergens te beken-
nen en zijn telefoon natuurlijk niet 
te bereiken. Na verscheidene men-
sen proberen te bereiken begon ik 
toch de hoop op te geven. Tot ik uit-
eindelijk toch nog een berichtje van 

Frank kreeg. “Ben je in de Massa? 
Zo ja waar?” Hierna was hij met geen 
mogelijkheid meer te bereiken.

Yes, op naar de Massa, daar is Frank 
dus. Daar aangekomen nog steeds 
geen Frank te zien. Tja, dan maar 
kijken op het TU-terrein of daar een 
warm plekje te vinden is om Frank 
te proberen te bereiken.

4 uur, 5 uur. Ik zit in mijn eentje 
wat rond te lopen in de hoop nog 
iets van Frank te horen, beetje ge-
babbeld met wat andere lotgenoten 
op het terrein. 6 uur, toch de hoop 
maar opgegeven, wat karton gezocht 
om toch overdekt te kunnen liggen 
tussen de andere zwervers onder het 
Auditorium. Het koudste en meest 
mens-onterende uur in mijn leven.

7 uur, eindelijk, ik kan naar bin-
nen na 3 lange uren onder trappen 
in een koude en vochtige nacht. Nog 
even wachten tot Tom GEWIS opent, 
dan kan ik op de bank slapen.

Een oproep, Frank. “Hé Jesper, ik 
ben nu pas thuis, waar was je, mijn 
knieën deden zo pijn, ik kon niet 
meer lopen en jij had de fiets, ik 
heb geslapen op een bankje voor de 
Mediamarkt in een koude vochtige 
nacht.”

in
g
e
z
o
n
d
e
n

Jesp
er H

u
ijg

en
s

I
N
F
I
M
A

(Tijdens het overhandigen van de geliefde kotsbokaal door lijstaanvoerder 
Ton Godtschalk, de viltstift houdend bij de bokaal, aan Jesper, nadat deze 
in een prullenbak geschreeuwd heeft:)
Jesper: “Snuit, Snuit, Snuit.”
Ton: “Wat is eigenlijk je achternaam Jesper?”
Ton: “Oh nee, dat is eigenlijk helemaal niet interessant.”

(While eating ice cream)
Nicky: “Lick it!”
Paula: “No, I’m swallowing”

(Op het Intro-sportfeest)
Lijn 7 kondigt DJ Dennis van der Geest aan.
Diana: “What do you say do the DJ...!?”
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B.O.O.M.

De FLUP is er weer voorbij en 
dispuut B.O.O.M. heeft er 

weer een jaarring bij. We zijn 4 
jaar geworden! Om dit te vieren 
zijn we met een traptrein door 
de natuur naar de FLUP-locatie 
gegaan. Onderweg werden we 
regelmatig aangevallen door 
FLUP-gangers om foto’s te ma-
ken van de desbetreffende fiets. 
Voor de opdracht moesten de 
groepjes namelijk verschillende 
foto’s maken. Dit resulteerde 
vaak in lachwekkende situaties. 
We hebben foto’s gezien van 
mensen in I.V.V-truien, heren in 
een vrouwentoilet en hele intro-
groepjes in een B.O.O.M.. En dan 
bedoel ik niet een persoon. 

Op zaterdag heeft onze lieftallige se-
cretaris vele koekjes voor iedereen 
gebakken, om te vieren dat we jarig 
zijn. Deze werden uitgedeeld tijdens 
de presentatie die wij gaven om de 
foto’s die gemaakt waren te presen-
teren. De EJC had met ruime voor-
sprong gewonnen. De fles boswan-
deling, die als prijs diende, kwam ik 
later op de avond nog leeg tegen. 

Het jaar is weer begonnen en wij 
hebben goed nagedacht over de acti-
viteiten die er komend jaar aan gaan 
komen. Zo zullen de B.O.O.M.lama’s 
en het actief weekendje terugkeren. 
Ik zal ook nog een kleine tip geven 
over onze nieuwe activiteit: ganzen-
bord en bier. Hier zul je binnenkort 
meer over horen!

Vele blaadjes en takjes,

Namens dispuut B.O.O.M.
Lydia

Paalzitten
Mag ik even quoten uit Wikipedia? 
Dank. “Paalzitten is een sport waar-
bij het de kunst is om zo lang mo-
gelijk op de (meestal houten) paal 
te blijven zitten. De paal is meestal 
voorzien van een plank om op te zit-
ten en een voetsteun. Eventueel is 
er ook een ruggensteun.” Och mie-
tjes! Dat kan ook prima zonder al die 
luxe.

Voor de mensen die totaal geen idee 
hebben waar ik het over heb: op de 
borrel van 10 september heb ik een 
ruim twee meter hoge stam beklom-
men en ben daar eenzelfde aantal 
beenverkrampende aarsonvriende-
lijke uren blijven zitten. En dit alles 
om de dingen vanuit het perspectief 
van een B.O.O.M. te kunnen bekij-
ken. Het was het natuurlijk volledig 
waard; inmiddels ben ik B.O.O.M.-
aspirant.

Ongetwijfeld staan velen onder u 
dolenthousiast te trappelen om de 
sport van het paalzitten ook eens 
te proberen. Hier alvast een aantal 
voor- en nadelen op een rij. Voor-
deel: je kunt gedurende de zit niet 
naar het toilet, wat veel mensen een 
reden vinden om bier in je handen te 
duwen. Nadeel: mensen kunnen het 
bier op tafel zetten. Geloof me, bier 
drinken door een tuinslang brengt 
wat problemen met zich mee. So-
wieso is het moeten aanzuigen van 
een halve pul voordat je de eerste 
slok binnenkrijgt lichtelijk onhan-
dig. Bovendien arriveert het spul 
grotendeels als schuim. Voordeel: 
eeeuhm... Nadeel: De pijn. De pijn!

Al met al zeker een aanrader. Je 
kunt me altijd bellen of mailen voor 
het lenen van een paal.
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AC Vlapictionary
During the Intro, all introkids 

get to know the most important 
committees of GEWIS. This of course 
includes the ACtivities Committee. 
Traditionally this happens with a 
quick talk and a certain amount of 
vla [“custard”’ - red.] used for some 
sort of game. This time, the game 
was the well-known game of Pictio-
nary. Most words to be drawn with 
the vla were not that hard, but there 
were some which caused more trou-
bles getting them right. Apparently 
the most difficult word was nearly 
the most simple one to draw: a small 
circle inside a big one. Yes, that’s a 
CD.

AC Pooling
On September 15th, the AC organi-
zed the yearly AC Pooling. This year 
9 teams contested, which was less 
than last year, but definitely not less 
fun. The teams were divided in two 
groups for the first round of play. 
The winners of the group matches 
played in the finals to determine the 
winners. To everyone’s surprise, the 
winners were two freshmen. Ber-
ry and Anne (also known as team 

Cloosterkut) AChieved a glorious vic-
tory in a thrilling final against team 
Meyfroyt. The winners got a rubix-
cube for their AChievement. All in all 
it was a very successful evening.

AC KnACkwurst eating contest
This year the AC organized the glo-
rious KnACkwurst eating contest. 
This great happening took plACe du-
ring the FLUP, at the ungodly time of 
11 o’clock on Sunday morning. Just 
like every year, the goal was to eat as 
many knACkwursts as possible wit-
hin a limited ammount of time. The 
normal competition lasted 15 minu-
tes, but there were also duration re-
cords for half an hour and one hour. 
This year, all records were spectA-
Cularly broken by Nick Dekkers. He 
ate 45 knACkwursts in 15 minutes, 
60 in half an hour and 70 in an en-
tire hour (that’s seven cans)! A ho-
norable mention should be made for 
the defending champion, Wouter de 
Koning. He broke the records he set 
last year, but did not eat enough to 
win the competition. Yet again, this 
was a very successful ACtivity.

a
c
tiv

ite
it

To
m

 S
len

d
ers (A

C
)

ACtivities



22

Donderdag 24 september 
kwam er een telefoontje, of 

ik iets over Mark wil vertellen. 
Hier wil ik graag aan meewer-
ken, ook omdat iedereen in het 
gezin de Supremum leest.

Mark van Helvoort werd geboren als 
ons oudste kind op 28 december 
1985 in het (toen nog) St. Jozefzie-
kenhuis te Veghel. Het was een ste-
vige knul van ruim 8 pond en 53 cm 
lang.
De eerste 3 maanden heeft hij bijna 
doorlopend gehuild. Mark was na-
melijk intolerant voor koeienmelk 
en was na 3 maanden nog maar 1 
pond zwaarder dan bij de geboorte. 
Daarna was het een heel tevreden 
jongen en inmiddels is melk drinken 
geen probleem meer. Ook bier gaat 
er goed in.

Tegenwoordig meet hij 2.02 meter. 
Ook met eten heeft Mark geen pro-
blemen, er is bijna geen enkel ge-

recht wat hij niet lust. Alleen met 
pasta maak je hem niet blij, tenzij er 
Mad Sauce bij geserveerd wordt. 

Praten ging hem al op jonge leeftijd 
zeer goed af en er was geen woord 
te moeilijk om uit te spreken. Hij 
hield alles in de gaten, als je met de 
auto te hard reed, wist hij dat haar-
fijn aan te duiden. Ook rekenen was 
geen enkel probleem, daarom werd 
op de basisschool besloten om hem 
groep 3 en 4 in één jaar te laten vol-
gen.

Mark heeft van jongs af aan heel en-
thousiast met (technisch) LEGO ge-
speeld en vanaf zijn 8e tot zijn 18e 
jaar heeft hij keyboardles gehad. 
Jammer genoeg ligt er tegenwoordig 
een flinke laag stof op de toetsen van 
zijn keyboard. 

Na de basisschool heeft hij op het 
Zwijsen-college het VWO met een 
goed resultaat afgesloten en vanaf 

Je moeder!
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zijn 17e studeert hij aan de TU in 
Eindhoven.

Daar heeft hij het volgens ons gewel-
dig naar zijn zin, het is zeg maar zijn 
tweede thuis. Toch  woont hij mede 
dankzij het redelijk goede openbaar 
vervoer, nog steeds thuis in Veghel. 
Ondanks dat hij thuis woont zien 
we hem niet zo heel vaak. Dit komt 
omdat Mark graag boven, op zijn ka-
mer, computerspellen beoefent. 

Op zaterdag werkt Mark bij het dis-
tributiecentrum van de Jumbo in 
Veghel. Dit doet hij al vanaf zijn 15e 
jaar en we verwachten dat hij hier 
ooit nog zijn gouden horloge ont-
vangt. 
Een grote hobby van Mark is DDR-

dansen. Dit doet hij iedere vrijdag-
middag in Eindhoven en soms gaat 
hij op zondag naar wedstrijden. 
Hierbij heeft hij al enkele prijzen ge-
wonnen. 

Verder is Mark een grote (letterlijk 
en figuurlijk) fan van Stephen King-
boeken. Deze leest hij al vanaf de 
middelbare school en hij krijgt er 
geen genoeg van. Ook voor een film, 
het liefst een actiefilm, is Mark altijd 
wel te porren.

Mark lost ook graag puzzels en raad-
sels op. Behalve de raadsels van zijn 
vader. Het raadsel van zijn vader 
luidde: “Er zitten 30 mensen in een 
bus. Bij de eerste halte stappen er 
5 mensen uit en 2 in. De bus rijd 
verder en er stappen 7 mensen uit 
en 3 in.” Zo ging deze mop een half 
uur door. Mark bleef doortellen hoe-
veel mensen er in de bus zaten. Het 
einde van de mop luidde: “Welke 
kleur is de onderbroek van de bus-
chauffeur?”. Mark was hier heel erg 
boos om. 

Zijn goede eigenschap is natuurlijk 
zijn gevoel voor humor. Zijn enige 
slechte eigenschap is, dat hij heel 
erg moeilijk afscheid kan nemen van 
de dag.

I
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Remko: “Mijn bier wordt nat!”

Nieke tegen een nuldejaars die voordringt bij de lift:
“Ik heb nu al een hekel aan je!”

Nicky (over vuurwerk): “Tosca, je sterretje stinkt!”

Tijdens de intro-woensdag bij eten intro-papa en -mama..
Geert: “Ik ga de oorlog wel winnen met dit bord! Maar het hoeft geen Blitz-
krieg te worden..”

JoeJoe: “Ik vind het stom om te zeggen ‘doe Leanne maar even!’”

Gerard tegen Lydia: “Waar is je ding?”
Lydia: “In m’n broek.”
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I have been working at Oracle 
since June 2008 as a techni-

cal consultant in the Service 
Oriented Architectures (SOA) 
and Enterprise 2.0 group. I will 
share some of the experiences 
I had; hence the views expres-
sed here are my own.

I was offered this job after comple-
ting the Master’s program Compu-
ter Science and Engineering (CSE) 
here at the TU/e. The Oracle Net-
herlands offices are located in De 
Meern, near Utrecht. As a consul-
tant however, most of the time you 
work at customer sites.

Challenging
In the first month I received exten-
sive technology and product trai-
nings to prepare me for my first 
customer assignment. In my case 
I learned about advanced SQL ex-
pressions to query the Oracle da-
tabase, and about the Application 
Express web system for quickly 
creating a web-based User Inter-
face on top of this. In the customer 
project that followed, I was given 
responsibility to sit down with the 
customer, gather his requirements, 
and also to implement a solution 
that meets these requirements. 
Hence, really learn by doing!

Rewarding
After a few months I found a quite 
different, but equally compelling, 
project on my way. In this integra-
tion project for a large bank, the 
Oracle BPEL PM product (part of 
the SOA Suite) is used for business 
process orchestration that integra-
tes more than 20 back-end systems. 
My work consisted of implementing 
new services in this middleware 
layer. Technologies that are used 
here besides the BPEL language in-
clude XPath, XSLT and Enterprise 

Java. On the one side, this work can 
be quite technical, e.g. analyzing 
threads of instances within an appli-
cation server cluster. On the other 
hand, there is also a large social 
component: I met many people besi-
des my direct colleagues, we worked 
closely together in tracking down is-
sues encountered in test or produc-
tion systems, and I am now also in-
volved in new architecture designs.

This mix of technical and social acti-
vities, the opportunities to get up to 
speed quickly, and the possibilities 
to be engaged in discussions is what 
makes this job so attractive to me. 
People are open to hear your view on 
a particular customer problem. As a 
consultant, you have considerable 
autonomy in choosing the areas that 
you would like to become an expert 
in, and to follow the trainings to help 
you achieve this goal.

International
As an example of the international 
culture, in the current integration 
project I work together with consul-
tants from India, Spain and Sweden. 
The different backgrounds of these 
people lead to many interesting 
discussions. Besides, they are also 
great fun to hang out with: we re-
gularly hit the bars till late at night!

In conclusion, in one and a half 
years at Oracle I found challenging 
problems to solve, numerous ways 
to develop my technical and perso-
nal skills, many nice colleagues and 
a great deal of fun!

Please visit:
http://campus.oracle.com
or http://blogs.oracle.com/cam
pusrecruitment/ for more informa-
tion.
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Puzzel

Er zijn 5 huizen, elk huis heeft 
een unieke kleur, en elke ei-

genaar is van een andere natio-
naliteit. Elke eigenaar heeft een 
verschillend huisdier, drinkt een 
ander drankje, en rookt andere 
sigaretten.

De Engelsman woont in het rode 
huis, de Zweed heeft een hond, en 
de Deen drinkt thee. Het groene huis 
staat links van het witte huis. In het 
groene huis wordt koffie gedronken. 
De man die Pall Mall rookt heeft vo-
gels. In het gele huis wordt Dunhill 
gerookt. In het middelste huis wordt 
melk gedronken. De Noor woont in 

het meest linkse huis. De man die 
Blend rookt woont in het huis naast 
het huis met de katten. In het huis 
naast het huis waar ze een paard 
hebben, wordt Dunhill gerookt. De 
man die Blue Master rookt, drinkt 
bier. De Duitser rookt Prince. De 
Noor woonst naast het blauwe huis. 
In het huis naast het huis waar 
Blend wordt gerookt, wordt water 
gedronken.

De vraag: Wie bezit de zebra?

Stuur je antwoord naar: 
puzzel@GEWIS.nl.
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‘Zoek de verschillen’ 41.4

De winnaar van ‘Zoek de ver-
schillen’ in Supremum 41.4 

is geworden:

Jan van Thiel

Hij mag zijn prijs ophalen bij  
GEWIS.

Aangezien het aantal inzendingen op 
‘Zoek de verschillen’ steeds minder 
werd is er voor deze Supremum geen 
nieuwe photoplay gemaakt. Mocht je 
zelf nog een leuk idee hebben voor 
een puzzel? Stuur dan een mailtje 
naar supremum@GEWIS.nl.
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Verschrikkelijke Vice-Voorzitters

Vorig jaar is het testpanel van 
de Supremum begonnen met 

de Razende Random Review++. 
Hierbij hebben zij de verschil-
lende Albron kantines twee 
maal lastig gevallen met hyper-
moderne meetapparatuur om, 
met gevaar voor eigen leven, de 
al dan niet eetbare vettige hap-
pen te onderzoeken. Omdat uit 
het verleden is gebleken dat de 
vice-voorzitters van GEWIS door-
gaans om op te eten zijn; hierbij 
de resultaten van ons nieuwe 
onderzoek: welke vice-voorzitter 
is te vergelijken met de Albron-
kroket uit de kantine van Helix 
(bijzonder smakelijk, hard van 
buiten maar zacht van binnen) 
en welke vvz heeft zo weinig 
ruggengraat dat hij/zij te verge-
lijken is met een kroket van het 
Paviljoen (alvorens het opdienen 
reeds gescheurd en slap).

Verschillende objectieve maatstaven 
zijn benut om een bijectie te kunnen 
creëren tussen de vvz’s en de kroket-
ten van de Albron. De reputatie van 
onze vice-voorzitters is gemeten aan 
de hand van het aantal keer voor-
komen van zijn of haar naam in het 
infima archief van GEWIS. Na enige 
correctie uitgevoerd te hebben om 
onder andere de studietijd te com-
penseren in deze classificatie volgt 
dat de vrouwen logischerwijs uit-
blinken in kansloze uitspraken en 
op Maurice de Hondsiaanse wijze 
concluderen we dan ook dat Moni-
que de beste reputatie binnen GE-
WIS heeft opgebouwd.

Het was echter Ton die het eerst 
reageerde op een mail waarin van 
een ieder gevraagd werd wat zijn of 
haar schoenmaat was. Hieruit blijkt 
maar weer dat Ton een uitstekend 
reactievermogen ontwikkeld heeft. 
Even leek het of Ton er met een dub-
bele zegen (reactievermogen en grote 
voet) vandoor zou gaan maar Berry 

walste dwars over zijn concurrenten 
heen met schoenmaat 45 1/3. Toch 
blijkt het reageren op een email, 
ondanks een bestuursjaar waarin 
communicatie essentieel is, nog al-
tijd lastig voor een aantal personen. 
Dat Sven Bego moeite had met het 
vinden van het juiste gereedschap 
was reeds bekend, maar ook de re-
ply-knop heeft deze vice-voorzitter 
van 3 jaar geleden tot op de dag van 
vandaag nog altijd niet kunnen lo-
kaliseren (Sven, mocht je dit lezen: 
reageer dan even!).

Een reeds eerder geïntroduceerd 
begrip binnen de Razende Random 
Review++ is natuurlijk de Zeeuwse 
Keus. Helemaal onderaan in de 
Zeeuwse ranking staat Kevin (bij 
velen bekend onder de naam Jan); 
hij streepte in zijn bestuursjaar met 
afstand het meeste af op de afstreep-

Vice-voorzitter
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lpvaardigheid

Joey Claessen + -- □ ++ ---- □/+ * - 28*** 14*** 0*** 0*** 3 ++ ++

Kevin van der Pol - □ □ □ □ ++++ ++ 150 80 7 6 7 + ---

Ton Godtschalk ++ - □ + +++ +/++ ++ 99 77 7 5 7 + □

Sven Bego -- + - - ---- - -/□ 69 64 6 6 6 - -

Monique Hendriks □ +++ -- □ ++ □/- □/+ 137 69 11 5 11 □ +

Bob Kubista □ ++ □ - + ++ - 73 68 3 4 6 □/+ +

Wouter Verheijen □ + + --- ---- □ -- 118 87 14 9 7 -- ++

Berry Zwerts □ □ ++ -- - +** -- 84 82 9 9 15 - +++

* gebaseerd op afgelopen 2 maanden (verrekend naar een vol jaar)

** gebaseerd op het jaar na zijn bestuursjaar, toen was sos pas volledig up and running

*** per 29 september

1 Reactie op de mail met daarin de vraag vermeld betreffende de schoenmaat

2 Het afstreepgedrag van de desbetreffende vvz gedurende het bestuursjaar

3 Actief in aantal commissies gedurende de GEWIS-loopbaan
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lijst. Naar verwachting bevat zijn li-
chaam dan ook het meeste water in 
vergelijking met de lichamen van de 
andere vice-voorzitters. Sven Bego 
lijkt, ondanks dat hij in dispuut 
B.O.O.M. zit, niet al te veel water no-
dig te hebben en streepte veruit het 
minste af en hiermee wint hij het fel-
begeerde Zeeuwse Keus keurmerk.

Over sportiviteit valt niet altijd te 
twisten, maar als we kijken naar 
het meest vervuilende vervoersmid-
del waarmee de plaatsvervangende 
voorzitters zich van A naar B begeven 
valt op dat Wouter en Berry waar-
schijnlijk niet op GroenLinks zul-
len stemmen. Ook het functioneren 
van de verschillende vvz’s is uiter-
aard onderzocht. Zo heeft Monique 
in haar jaar maar liefst 137 instal-
laties verricht, maar dit was helaas 
niet genoeg om Kevin te overtreffen. 
Wanneer echter gekeken wordt naar 
de netto bijdrage (installaties - de-
charges) dan daalt Kevin toch weer 

sterk. Een van de betere manieren 
om leden van GEWIS te activeren is 
door zelf het goede voorbeeld te ge-
ven. In haar GEWIS-loopbaan was 
Monique actief in maar liefs 11 com-
missies. Dit was echter nog altijd 
niet genoeg om de eerste plaats van 
Berry (15 commissies) over te ne-
men. Joey is de persoon die nog veel 
in te halen heeft, want met slechts 
3 commissies op je naam ligt er nog 
heel veel werk voor de boeg.

Alle resultaten bij elkaar in over-
weging nemende volgt dat Bob de 
kroket is die smaakt zoals hij eruit 
ziet (klein en nutteloos) en mogen 
we Sven de trotse eigenaar noemen 
van het nieuwe Zeeuwse keurmerk! 
Het grootste aanstormend talent is 
ongetwijfeld Joey maar de beste nog 
enigszins actieve vice-voorzitter is 
ongetwijfeld Ton Godtschalk!
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Joey Claessen + -- □ ++ ---- □/+ * - 28*** 14*** 0*** 0*** 3 ++ ++

Kevin van der Pol - □ □ □ □ ++++ ++ 150 80 7 6 7 + ---

Ton Godtschalk ++ - □ + +++ +/++ ++ 99 77 7 5 7 + □

Sven Bego -- + - - ---- - -/□ 69 64 6 6 6 - -

Monique Hendriks □ +++ -- □ ++ □/- □/+ 137 69 11 5 11 □ +

Bob Kubista □ ++ □ - + ++ - 73 68 3 4 6 □/+ +

Wouter Verheijen □ + + --- ---- □ -- 118 87 14 9 7 -- ++

Berry Zwerts □ □ ++ -- - +** -- 84 82 9 9 15 - +++

* gebaseerd op afgelopen 2 maanden (verrekend naar een vol jaar)

** gebaseerd op het jaar na zijn bestuursjaar, toen was sos pas volledig up and running

*** per 29 september

1 Reactie op de mail met daarin de vraag vermeld betreffende de schoenmaat

2 Het afstreepgedrag van de desbetreffende vvz gedurende het bestuursjaar

3 Actief in aantal commissies gedurende de GEWIS-loopbaan

* gebaseerd op afgelopen 2 maanden (verrekend naar een vol jaar) 
** gebaseerd op het jaar na zijn bestuursjaar, toen was sos pas 
 volledig up and running      
*** per 29 september 
1 Reactie op de mail met daarin de vraag vermeld betreffende de   
 schoenmaat
2 Het afstreepgedrag van de desbetreffende vvz gedurende het 
 bestuursjaar
3 Actief in aantal commissies gedurende de GEWIS-loopbaan
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SHAPING
leading-edge technology 

“Als Software Engineer bij Thales in binnen- en buitenland 
werken aan uiteenlopende projecten op software- en hardware 
gebied. In multidisciplinaire teams ontwikkel je applicaties voor 
radar-, communicatie- en command & controlsystemen voor 
marineschepen. Uiterst geavanceerde producten waarbij je de 
allernieuwste technieken toepast.”
Erik Schepers, Software Engineer.

Meer weten over een functie binnen Software Engineering 
bij Thales?

Mail dan naar erik.schepers@nl.thalesgroup.com of kijk op 
www.thalesgroup.com/netherlands/careers. Daar tref je tevens 
meer dan 100 stage- en afstudeeropdrachten. Direct solliciteren 
kan ook door je brief en cv te zenden naar Thales Nederland 
t.a.v. Recruitment, Postbus 42, 7550 GD Hengelo of e-mail: 
jobs@nl.thalesgroup.com

Tactical Display 
Area (TDA)
Onderdeel van de user-
interface. Geeft een 
grafi sche weergave 
(in 2D of 3D) van de 
om geving. Toont met 
iconen waar schepen, 
vlieg tuigen, onderzeeërs 
et cetera zich bevinden.

23847.1-THALES-A5Testimonial Eric.indd   1 15-01-2009   18:13:23
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Met het woord cultuurbarbaar 
bedoelt men doorgaans 

iemand die Kunst niet in haar 
subtiele finesse kan waarde-
ren. Etymologisch gezien is dit 
echter een gotspe. Het tweede 
deel van het woord, barbaar, is 
afkomstig uit het Grieks en be-
tekent vreemdeling, of meer pre-
cies buitenlander. Cultuur, van 
het Latijn cultura, had de bete-
kenis opvoeding of verzorging. 
In dat opzocht zou een betere 
betekenis zijn: iemand die een 
buitenlandse opvoeding genoten 
heeft. Maar opvallend genoeg is 
cultuurbarbaar niet het woord 
dat Wilders gebruikt om de door 
hem zo gelamenteerde niet inge-
burgerde allochtoon te omschrij-
ven. Wellicht klinkt het te elitair. 

Cultuurbarbarij zal echter niet het 
hoofdonderwerp zijn van dit korte 
tractaat. In lijn met de traditie van 
stukken met taalkritische onder-
werpen die het dispuut in dit blad 
ontwikkeld heeft, wil ik het nu heb-
ben over taalbarbarisme: woorden of 
zinsneden die uit een vreemde taal 
overgenomen of getransformeerd 

zijn en menig gezaghebbend taalpu-
rist tegen het zere been stoten. Laat 
mij dit fenomeen met een aantal 
voorbeelden illustreren.

Zo is de herkomst van een bekende 
contaminatie, duur kosten, te vin-
den in het Frans. Het is de letterlijke 
vertaling van coûter cher. Andere 
gallicismen zijn minder in het oog 
springend. Zo is op afspraak, van 
sur rendez-vous, een veel gebezigde 
formule, maar zou na afspraak cor-
rect zijn. Evenzo zijn de woorden pa-
nikeren en doodsgevaar gallicismen 
en is correct Nederlands hiervoor 
respectievelijk in paniek raken en 
levensgevaar. 

Voetballers bezigen in hun vaak bi-
zarre stortvloed aan zelden coheren-
te clichés verrassend genoeg aan de 
lopende band graecismen. Vooral bij 
Cruijff-adepten hoor je vaak de bij-
zinnen met tegenwoordige deelwoor-
den elkaar opvolgen: als Ajacied zij-
nde, al voetballende eruit komende 
en nog meer van dergelijk proza. 

Maar de grootste contrapuristische 
invloed op het hedendaags Neder-
lands heeft natuurlijk het Engels. 
We denken er vaak al niet eens meer 
over na: verschil maken in plaats 
van de doorslag geven, een 23-jaar-
oude man in plaats van een 23-ja-
rige, de beste ooit in plaats van al-
ler tijden. De uitdrukkingen een 
punt hebben, in de pijplijn zitten 
en de meest goedkope boeken zijn 
simpelweg vertalingen van Engelse 
constructies die in plaats van Neder-
landse zegswijzen worden gebruikt.

Dit is nog slechts het topje van de 
ijsberg. Rest mij tenslotte te melden 
dat bovenstaande tekst geheel in 
stijl doorspekt is van blatante bar-
barismen en u aan te raden uw geest 
aan te scherpen door er zoveel moge-
lijk te vinden en het correcte Neder-
landse alternatief te suggereren.

Het is barbaars, zeg ik u!
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Toon Calders about himself: 
“I was born in Leuven, Bel-

gium, in 1977. I moved with my 
parents to Antwerp when I was 
still a baby. I still live near Ant-
werp with my wife and kids. I 
met my wife during college-time 
at the university. She studied 
Mathematics, just as I did, and 
was one of the two girls in my 
year. So, I was one of the lucky 
guys. She now teaches Mathe-
matics in high school. My wife 
and I have three children, all 
boys (the oldest is 5, the middle 
one is 3 years old and the youn-
gest is almost 1 year old).”

What is the most beautiful mo-
ment in your life at the moment?
I think that must be the birth of my 
three sons. They were all born in the 
hospital, which is normal in Belgi-
um. Giving birth at home is rather 
exceptional there.

Every boy has a dream in his early 
years, what was yours? 
I wanted to be a professor, a kind of 
nutty professor with a white lab-coat 
and a microscope, inventing new 
things.

What definitely can’t be taken 
away from your life? 
My kids. Hmm, maybe I better could 
have said “my family”, because I 
can’t miss my wife either!

What do you think about the TU/e 
as employer? 
Well, I began working here in Octo-
ber 2006 when an assistant profes-
sor position became available. I am 
sure that in academia, young people 
have more opportunities here than 
in Belgium. Besides that, the educa-
tion duties are less than in Belgium, 
so you have more time here for re-
search. And to be honest, research 
is my main affection I think. Also the 
collaboration between industry and 

university is far more intense here 
than in Belgium. There, almost no 
company was interested in having 
a student for a graduation project, 
while at this university it is quite 
usual to have a project with indus-
try.

What do you think of BSA? (the so 
called “Bindend Studie Advies”, 
“Binding Study Advice” red.) 
On the one hand it is fair to say that 
people should stop with their study 
if you know that they are not going 
to finish anyway. But on the other 
hand I like the independence of the 
students. They should decide when 
and if they want to learn something.

Describe the present student? 
That is quite hard, because everyone 
is different. Often you hear people 
complain that students are not mo-
tivated anymore. I think this is not 
always the case. I have had a lot of 
students that were very eager to lea-
rn new things. Of course it depends 
which group of students you are tea-
ching. Here, students let you know 
if the lectures are going too slow or 
too fast, that’s pleasant. Then we 
can change the speed of the lectu-
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res and include (new/other) topics 
for them. What I don’t like about 
some students is their cynical at-
titude towards exams. As an extre-
me example, I have seen occasions 
where people that got a good grade 
for an assignment that accounted 
for 50 percent, didn’t even take the 
effort to complete all questions of the 
written exam because they thought 
they had enough already for a six 
average. As if one should be asha-
med for getting a good grade!

What would you do when you win 
a huge amount of money? 
I would make a big trip. I would love 
to visit Asia sometime, with its cul-
ture and nature so different compa-
red to Europe. Till now I only visited 
countries in Europe (vacation) and 
the United States (for work), but 
I would love to go somewhere far 
away!

What was the subject of your doc-
toral presentation? 
Datamining. I obtained my doctoral 
diploma in 2003 from Antwerp Uni-
versity. It is a quite new research 
area with influences from a lot of 
other fields. For example, many data 
mining problems involve aspects 
from databases, logic and set theory, 
statistics, algorithms, and optimiza-
tion.

What is the difference between 
the “old” and the “new” informa-
ticians? 
That is hard to compare. If I should 
compare it with my own study, I can 
say that the “technical” part differs 
most. In Antwerp, the focus was 
more on the theory, rather than the 
modelling and design. In Antwerp 
you studied to become a researcher, 
here you want to “do or make” things 
after you studied.

How close are you with the TU/e 
and your colleagues? 
When I started working here, there 
was no real binding with the TU/e 
or my colleagues. I have to travel a 

lot every day (I am used to this now, 
but in the beginning this was quite 
tough) and thought my position was 
more a stepping stone in between 
two positions. Nowadays, however, 
because of all the opportunities 
here, I see this job as a part of my 
professional future. Therefore I am 
involved more and more with the 
TU/e.

Describe the ideal lecture? 
I like to have a group of interested 
students that I can teach new and 
exciting topics and encourage to 
learn new things. The information 
should arrive at the students but 
they also have to look things up 
themselves. I don’t mind to have a 
lot of questions during the lecture, 
because then you can see what the 
students are following and what 
they are interested in. So interaction 
is very important.

What is your favorite meal and 
what will you never eat? 
I absolutely dislike chicory with ham 
and cheese-sauce. I love ‘Spaghetti 
Bolognese’, spaghetti with red sauce 
and meat and vegetables.

How many kilometers do you go 
by car, bicycle and by foot? 
I think I drive around 30.000 kilo-
meters per year by car, 800 kilome-
ters by bike and 600-700 by foot.

If you have to make a new movie. 
What would it be about? 
I think about one of the big expediti-
ons, for example the climbing of the 
Mount Everest. My wife hiked a lot 
on vacations in the mountains with 
her family as a kid. After I experien-
ced the fun of hiking and climbing 
myself as well, I was sold.
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Een kleine 3 maanden gele-
den ben ik afgestudeerd. 

Mijn afstudeeropdracht heb ik 
uitgevoerd voor Watson Wyatt. 
Tijdens mijn onderzoek heb ik 
me bezig gehouden met de ana-
lyse en voorspelling van sterfte-
kansen. Deze sterftekansen zijn 
nodig om de Technische Voorzie-
ning van een pensioenfonds te 
bepalen. Maar wat is een Tech-
nische Voorziening en waarom 
is het nodig om deze te bepalen?

Watson Wyatt
Allereerst een stukje achtergrond 
over Watson Wyatt. Watson Wyatt 
adviseert ondernemingen en orga-
nisaties wereldwijd op het gebied 
van verzekeringen, pensioenen, be-
loningsstructuren en investerings-
strategieën. Ikzelf heb bij de afdeling 
Benefits mijn afstudeeronderzoek 
gedaan. Benefits Consulting helpt 
organisaties o.a. bij het oplossen van 
complexe pensioenvraagstukken.

Wat is een Technische Voorzie-
ning?
Zoals jullie waarschijnlijk wel we-
ten bouwt iedereen die in Nederland 
woont of werkt pensioen op volgens 
de Algemene Ouderdomswet (AOW). 
Daarnaast is het mogelijk om aan-
vullend pensioen op te bouwen dat 
kan worden ondergebracht bij een 
verzekeraar of pensioenfonds. Om 
de opgebouwde rechten van deelne-
mers in de toekomst te kunnen uit-
keren reserveert een pensioenfonds 
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Afstuderen met...
geld. De hoogte van de gereserveerde 
geldsom wordt de Technische Voor-
ziening (TV) genoemd. De TV die een 
pensioenfonds verplicht dient aan 
te houden, wordt bepaald op basis 
van individuele voorzieningen. Deze 
voorziening wordt onder andere be-
rekend door voor elke persoon de 
opgebouwde aanspraak op ouder-
domspensioen en nabestaanden-
pensioen te vermenigvuldigen met 
de bijbehorende factoren. Deze fac-
toren hangen af van rente en sterfte.

Doel van de scriptie
Er bestaan reeds veel verschillende 
modellen voor het voorspellen van 
sterftekansen, zoals de prognose van 
het Actuarieel Genootschap (AG) en 
de prognose van het CBS. Deze me-
thoden zijn echter niet allemaal even 
makkelijk te begrijpen en vaak ook 
niet snel te reproduceren. Daarom 
is het eerste doel van de scriptie de 
sterftekansen te analyseren en een 
eenvoudig model te ontwikkelen om 
de sterftekansen zo goed mogelijk te 
kunnen voorspellen. Het tweede doel 
van de scriptie is om te kijken wat 
de invloed is van de verschillende 
prognoses op de TV van een pensi-
oenfonds. 

De analyse en voorspelling van de 
sterftekansen
Voor de analyse van de sterftekan-
sen heb ik figuur 1 gemaakt. Hierin 
is de procentuele afwijking te zien 
van de sterftekans van iemand van 
leeftijd x in jaar t ten opzichte van 

Figuur 1: afwijking van de sterftekans t.o.v. het gemiddelde voor 1950-2007 (links 
naar rechts) van 0-99 jaar (boven naar beneden). Links mannen en rechts vrouwen.

>150%  100-140%      60-90%            50%  40%  30%  20%  10%  0% -10% -20% -30% -40% -50% -60--90%      <-90%
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Figuur 2: De levensverwachting van een 
0-jarige vrouw uit het land met de hoog-
ste levensverwachting in dat jaar.

de gemiddelde sterftekans voor een 
x jarige berekend over 1950 tot en 
met 2007. Wat meteen opvalt zijn de 
twee duidelijke diagonalen bij zowel 
mannen als vrouwen. Deze diago-
nalen representeren de generaties 
1920 (een jaar na Spaanse griep) en 
1946 (een jaar na tweede wereldoor-
log). Deze twee generaties hebben 
een hogere sterftekans voor alle leef-
tijden dan de generaties ervoor en 
erna. Als we nu niet per generatie 
kijken, maar per leeftijd (met andere 
woorden horizontaal), dan valt op 
dat de sterfte van 0 tot 12 jaar ont-
zettend is verbeterd vanaf 1950 tot 
2007 bij zowel mannen als vrouwen. 
Verder valt op dat bij mannen voor 
de algemene dalende trend geldt hoe 
hoger de leeftijd hoe later deze inzet. 
Bij vrouwen is de daling voor alle 
leeftijden tegelijk begonnen. 
De vraag is nu óf en ook hoe lang 
deze daling zal doorzetten. In figuur 
2 is het land met de op dat moment 
hoogste levensverwachting te zien.

Er is duidelijk een lineaire trend 
te zien met een toename in levens-
verwachting van 3 maanden per 
kalenderjaar. Zowel het AG als het 
CBS wijkt van deze lineaire trend 
af, terwijl mijn zelf ontwikkelde 
voorspelling wel parallel loopt aan 
deze lineaire trend. Het zelf ontwik-
kelde model is een model op basis 
van sterftetrends. Voor mannen en 
vrouwen heb ik wel verschillende 
functies gebruikt, aangezien het ver-
loop van de sterftekansen bij beide 
erg verschillend is. Of mijn model de 

sterftekansen voor de toekomst goed 
kan voorspellen is moeilijk te zeg-
gen; de toekomst is immers onzeker. 
Ik heb wel op verschillende manie-
ren gekeken of de uitkomsten van 
het model aannemelijk zijn.

Resultaten en conclusie
De TV die een pensioenfonds moet 
aanhouden, blijkt volgens mijn voor-
spelling gemiddeld 5% hoger te zijn 
dan volgens de prognose van het AG. 
De TV die volgens het CBS moet wor-
den aangehouden is 4,5% hoger dan 
de TV volgens het AG. Verder blijkt 
dat de invloed van verandering van 
rente groter is dan de verandering 
van sterftekansen. Voor deze ren-
teveranderingen dekken pensioen-
fondsen zich tegenwoordig steeds 
meer in. Sterfte-ontwikkeling speelt 
dus een steeds belangrijkere rol bij 
de bepaling van de TV. Daarom is 
het belangrijk de sterftekansen goed 
te monitoren om vervolgens een zo 
goed mogelijke voorspelling te kun-
nen maken.

“Hot item”
Momenteel is de prognosetafel een 
“hot item” binnen de pensioenwe-
reld. Zoals ook uit mijn resultaten 
kwam, is gebleken dat de huidige 
tafel, de Prognosetafel 2005-2050, 
naar verwachting onvoldoende re-
kening houdt met de toekomstig 
verwachte sterfteverbetering. Het 
blijkt namelijk dat de sterftekan-
sen vanaf 2003 sterk zijn gedaald, 
zoals we ook al in figuur 1 hebben 
gezien. Hierdoor loopt de Progno-
setafel 2005-2050 eigenlijk alweer 
achter de feiten aan, waardoor de TV 
die de pensioenfondsen momenteel 
aanhouden te laag lijken. Daarom 
zal het AG voor het einde van het 
jaar met een nieuwe prognosetafel 
komen.

Tot slot
Het was een leuk onderzoek en ook 
op kantoor was het altijd erg gezel-
lig. Per 1 september ben ik als junior 
consultant begonnen bij Watson 
Wyatt en tot nu toe bevalt het goed.
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Maths in Option Trading
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Mathematicians often have 
knowledge about option 

pricing models, but the link with 
really using them is almost ne-
ver made, which makes the role 
of mathematicians in a trading 
company often unclear.

This article introduces options, 
some history about pricing models, 
and an example of how mathema-
ticians can help a trading company 
develop and improve their trading 
strategies.

An option is a financial product one 
can buy or sell. A buyer of a call opti-
on is acquiring a contract that gives 
the owner the right to purchase an 
asset at a certain price and at a cer-
tain time or time period. A put option 
is equal to a call option except that 
it enables the owner to sell instead 
of buy this asset. This asset is cal-
led “the underlying” and is usually a 
stock or collection of stocks (e.g. an 
index), but it can be anything with a 
designated value. The price defined 
by the option contract is called the 
strike price, and the time at which, 
or until which, the contract provides 
this right is called maturity (time) or 
expiration date.

The two most common kinds of op-
tions are called European and Ame-
rican options. A European option 
can only be exercised at expiration, 
while an American option can be 
exercised at any time between the 
time of buying and expiration date.

It is important to recognise that the 
owner of an option does not have to 
exercise the contract, so the pay-off 
of the option will never be negative, 
and it can of course be positive. That 
is why options have a positive value, 
and one of the main problems for 
researchers in a trading company is 
how to determine this value.

In 1973, Black and Scholes assu-
med “ideal conditions” in the market 
for the stock and for the option. That 
is, they assumed that the interest 
rate is constant, that the volatility 
of the underlying is constant, and 
that the underlying does not pay di-
vidend. They developed the following 
model for the underlying, now com-
monly known as the Black-Scholes 
model, which is expressed:

 dSt = rStdt + σStdWt
 S0 = s.

With fixed constants r>0 and σ>0, 
where r is the interest rate and σ the 
volatility of the underlying, St, W is 
a Brownian motion, and it is under 
the risk neutral measure, which me-
ans no arbitrage possibilities or in 
other words, no free lunches.

Under these assumptions, they as-
serted that there exists a direct for-
mula for the price of a European call 
option, which was one of the major 
breakthroughs in pricing options.

Today, European options are often 
priced using the Black-Scholes for-
mula, but the problem with doing 
so is that in practice options with 
different strikes or different matu-
rities require different volatilities. At 
the time of valuating the option, the 
volatility is the only unknown, and 
the price is an increasing function of 
volatility. It follows that from every 
price of a European option, one can 
derive the Black-Scholes volatility, 
also called the implied volatility. Of 
course, the implied volatility gives 
the price of the option. So the pro-
blem with using the Black-Scholes 
model is that the implied volatility 
nearly always varies with different 
strikes or maturity times, so the as-
sumption of constant volatility is too 
strong. However, traders mostly fit 
the market by changing this implied 
volatility for every strike and matu-
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rity, so a trader mostly talks only 
in Black-Scholes volatilities when 
they talk about prices and thus the 
Black-Scholes formula is still in use.

The function for the implied volati-
lity in terms of the strike price, with 
given maturity, is often referred to 
as the market skew. Handling these 
market skews correctly is critical for 
hedging (reducing risk using trading 
strategies), and the Black-Scholes 
model does not do that.

A major step in handling skews 
was the development of local vola-
tility models. It was posed that in 
the Black-Scholes model taking vo-
latility constant was too restricted, 
and that instead one should take σloc 
equal to a deterministic function of 
time and the underlying, so you get 
the Black-Scholes model, but then 
slightly changed:

 dSt = rStdt + σloc(t,St)StdWt
 S0 = s.

Commonly the local volatilities are 
taken to be piecewise constant in 
time between two successive expi-
ration dates, and one can vary the 
local volatility function until the 
theoretical prices match the market 
prices of European options for each 
strike and maturity. The local vola-
tility model thus provides a method 
of pricing and hedging options in 
the presence of market smiles and 
skews.

Unfortunately, the local volatility 
model predicts the wrong dynamics 
of the implied volatility curve, which 
leads to inaccurate and often unst-
able hedges. Local volatility models 
predict that the market skew moves 
in the opposite direction as the price 
of the underlying asset, which is op-
posite to typical market behaviour. 
It was even seen that the original 
Black-Scholes model yields more ac-
curate hedges than the local volatili-
ty model, even though the local vola-
tility model is self-consistent across 

strikes and the Black-Scholes model 
is inconsistent. To resolve this pro-
blem, among others, the SABR mo-
del was formulated and this was the 
model I was asked to investigate du-
ring my internship at All Options, fi-
nishing my Masters in Mathematics 
from the University of Utrecht.

The SABR model is a two-factor mo-
del and suggests that the volatility is 
not constant, but is itself a random 
function of time. By choosing the 
simplest reasonable processes using 
this, the “stochastic-αβρ model” 
was derived, which has now become 
known as the SABR model. In this 
model, the forward price Ft, which is 
the value the underlying is expected 
to have at time t, and the volatility 
are given by:

 dFt = σt Ft
β dWt

1

 F0 = f
 dσt = υ σt dWt

2

 σ0 = σ

Under the risk neutral measure, 
where the elasticity coefficient β 
(between 0 and 1), and the volatility 
of the volatility υ (>0) are assumed to 
be known constants, and where the 
Brownian motions W1 and W2 are 
correlated (under the risk neutral 
measure) with

 d (Wt
1,Wt

2) = ρ dt

for some correlation coefficient ρ 
between -1 and 1.

This model is very promising and the 
most beautiful thing about it is that 
there exists a direct formula to price 
European options. At the end of my 
research I concluded that this model 
fits the market better than all other 
models that were researched in the 
company so far. The risk manage-
ment department is probably even 
going to use it, but unfortunately it 
was still not “the” model everyone 
is looking for and the search for an 
optimal option pricing model is still 
ongoing. 
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The main problems with the model 
is that by using the forward price of 
the underlying, the time to maturity 
appears in the model of the under-
lying, but the expiration date of an 
option has no influence on the way 
the underlying behaves.

Besides finding better models there 
are also big steps to be made in the 
calculation methods of American op-
tion prices. Since these are the most 
commonly traded kind of options 
and there are no good approxima-
ting direct formulas to price these 
options, you need a method that ap-
proximates the price very quickly, 
since a trader should be able to see 
in tenth of seconds if a price in the 
market is something to trade on. 
Until today, mostly because of this, 
two-factor models are still not com-
monly used in trading these Ameri-
can options. 

In conclusion, I hope I have high-
lighted that there are many areas 

of interest for researchers in market 
making and trading. After comple-
ting my research and internship I 
wanted to also experience the appli-
cation of these models, so I became 
a trader. 

I invite everyone to consider a re-
search position in trading, and in All 
Options we actively offer internships 
for Masters students, which are in-
valuable. You are supervised by our 
Quant team, all highly qualified, and 
also have a dedicated external Pro-
fessor from the University of Amster-
dam also supporting you one day 
per week. This is a great opportunity 
to apply your knowledge on solving 
practical problems and also to learn 
more about the trading industry.

However, if you want to use your wit 
and skills in a more dynamic and 
thrilling environment I recommend 
you apply to become a trader.
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Chris: “Borrelen, is dat met 1 of 2 l’en?”
Rob de Heus: “Is dat niet met bier?”

Tijdens intro09 vergadering. Wouter:
“Actiepunt: Wouter gaat achter de bouwvakkers aan.”

Floris (over Cote zijn zonnebrand): “Met wat voor latex moet jij je insme-
ren...!?”

Ivo (in zwembad): “Dit is niet het ijshockeyseizoen.”

Peter (in de pizzeria): “Oregano, dat is toch met dat vouwen?”

Diana: “Is het verlengde borrel ofzo?”
Kevin: “Nee, we gaan door totdat het leuk is.”
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Ik denk niet dat ik het ooit nog voor 
elkaar krijg dit liedje van de basis-
school te vergeten, maar daar gaat 
dit stukje niet over. Dit stukje gaat 
over de Engelse taal. 

Begrijp me niet verkeerd, ik vind het 
absoluut geen probleem als iemand 
zich soms verspreekt. En zelfs een 
dik accent vind ik geen probleem, 
zolang ik begrijp wat er verteld wordt 
maakt het allemaal niet uit. Maar er 
is wel iets waar ik me nog elke keer 
dat ik het hoor over verbaas. Een 
veelvuldig gebruikt en vermoedelijk 
van docent tot docent overgedragen 
stukje Engels. Het is echt iets kleins. 
Echt waar, niks bijzonders. Ik vraag 
me alleen af hoe dit zich verspreid 
heeft. Misschien is er iets misgegaan 
in de cursus Engels?

Laat ik het in een verhaaltje gebrui-
ken: Het voorbeeld van de prinses en 
de draak. Stel dat die twee elkaar in 
de kleedkamer of make-up tegenko-

men, ter voorbereiding van de quiz. 
De draak vraagt aan de prinses: 
“What do I look like?” De prinses 
antwoordt: “A dragon of course, silly. 
And me? How do I look like?” Waar-
op de draak antwoordt: “Beautiful.”

Laat ik het even samenvatten:
“How does .. look?” vraagt naar een 
waarde-oordeel over het uiterlijk van 
een persoon of object. “What does .. 
look like?” vraagt waar iets op lijkt.

Beiden kunnen vrij vertaald worden 
naar “Hoe ziet .. eruit?” maar in het 
Engels is de betekenis anders en de 
twee uitspraken door elkaar halen 
of combineren... Ach, ik begrijp best 
wat je bedoelt, dat is het punt niet, 
maar toch: “How does it look like” 
vertaalt zich ongeveer naar het Ne-
derlands als volgt: “Hoe ziet het er 
uit als?”

Just so you know.

Ik ken, ik kan, ik lig, ik leg, ik lag
Soms is het goed terwijl het soms ook juist niet mag

Wie dat verschil onthouden wil
Die zingt dan maar dit liedje elke dag
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Roel is met Marlous aan de telefoon.
Marlous: “Shit waar is mijn telefoon gebleven.”
Roel: “Marlous, waar bel je mij nu mee ...”

Tijdens de borrel na de wiskunde olympiade door een deelnemer die een op-
gave fout had: “Maar dat is gemeen, nul is helemaal geen getal!”

Tijdens de intro:
Rob de Heus: “Ik studeer informatica aan de Fontys. Valt tegen he!”
Luc: “Nee hoor, we moeten toch iemand hebben om de baas over te spelen..”

Nicky: “Is hier een doos ofzo?”
Martie: “Moet je Marlous even bellen.”

Diana: “Het maakte niet uit dat ik als enige meisje in een jongensintro-
groepje zat. Als meisje kwam er tijdens de intro toch genoeg over me heen.”
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Na de intro was het tijd voor 
de Flup. Door de sterke ver-

halen van de ouderejaars wer-
den er allemaal spannende din-
gen over de Flup verteld, het zou 
een geweldig weekend zijn. We 
moesten dus wel mee.

Het begon met de fietstocht. Hieraan 
hebben wij niet deelgenomen, omdat 
wij meereden in de auto van de Nick. 
Toen we om 3 uur aankwamen bij 
de geheime locatie was het grootste 
deel van de mensen er al. Wel een 
beetje vroeg mensen! Van zeven 
tot drie was toch al genoeg voor de 
meeste mensen, teleurstellend hoor.

Nadat wij een slaapplek hadden ge-
vonden, was het tijd voor een drop-
ping. We zaten in de laatste groep 
die rond 4 uur wegging. Na een 
zware reis achterin het busje (zo’n 6 
rondjes rond een rotonde) kwamen 
we aan in volledige duisternis bij een 
bosrand. We moesten de weg volgen 
naar een kampvuur, waar we opge-
wacht werden door leden van In Vino 
Veritas. De buitenlandse studenten 
kregen het Wilhelmus aangeleerd 
en we zongen nog veel meer. Onder-
tussen kregen we flink wat flessen 
bestuursdrank. Alles wat over was, 
was voor ons. 

Toen volgde een lange wandeltocht. 
Bouke, die met ons meeliep, dacht 
de weg wel even te weten. Dit viel 
behoorlijk tegen. We liepen drie keer 
verkeerd. Toen Nick en Sabrina de 
weg hadden gevonden op het kaart-
je langs de weg, konden we verder. 
Rond 8 uur kwamen we dan einde-
lijk toch aan bij de boerderij.

Iedereen ging naar bed, maar wij 
besloten op te blijven en rond het 
kampvuur te zitten en te kaarten. Na 
een paar uur kwam de rest voorzich-
tig het bed uit. Toen was het tijd voor 
een partijtje voetbal. Na twee uur 
vond iedereen het wel genoeg en te-
gen die tijd was het luchtkussen op-
geblazen. Veel mensen lagen hierop 
maar wat te luieren tot de bierestaf-
fette begon. Daarna begon het zeeps-
opvoetbal. Dit was erg grappig om te 
zien, aangezien iedereen steeds on-
deruit ging. Hierna werd het zeepsop 
over het luchtkussen gegooid. Een 
paar FLUP-gangers besloten erover 
te glijden en hiermee door te gaan 
tot halverwege de barbecue. 

Wij besloten maar te gaan eten. Na 
het eten gingen we naar binnen voor 
de presentatie van dispuut B.O.O.M. 
en de bekendmaking van de win-
naars van de opdrachten van de 

fietstocht. De teams 
moesten bijvoor-
beeld zoveel moge-
lijk foto’s met het 
nummer 37 maken 
en met zoveel mo-
gelijk barvrouwen 
op de foto (bonus-
punten als ze knap 
was natuurlijk). De 
glorieuze winnaars 
waren natuurlijk 
team EJC 2010, die 
vlak voor de prijs-
uitreiking nog bezig 
waren punten te 
verzamelen. Ze kre-
gen een krat bier. 
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Daarna door 
naar “In Vino 
Veritas”. We 
moesten een 
soort quiz spelen 
met een aantal 
opdrachten. We 
stonden allebei 
in de finale. De 
eerste opdracht 
was een liedje 
fluiten na het 
eten van een 
beschuitje, ver-
volgens moesten 
de deelnemers 
een roze tanden-
borstel vinden, daarna een stropdas 
knopen rond de nek van onze hoog-
geëerde voorzitter. Michiel was de 
winnaar en hij kreeg maar een half 
krat bier.

Toen de cantus. Deze was een stuk 
beter dan die tijdens de Intro, er 
werd geen bier gegooid. Tussen de 
liedjes door moesten bepaalde men-
sen extra adten op speciale manie-
ren. Ook moest er veel voor straf 
ge-ad worden, bijvoorbeeld na het 
krokettenlied van de introgroep van 
Rob en Yves. Verder verloor het be-
stuur een adwedstrijd van een team 
eerstejaars, schande. Dat noemt 
zich een bestuur...
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Na de cantus was iedereen vrij dron-
ken en dit resulteerde in veel gekots 
en gepis op allerlei plaatsen. Na we-
derom weinig slaap voor vrijwel ie-
dereen begon de laatste dag, voordat 
iedereen wegging was het eerst nog 
tijd voor de knakworsteetwedstrijd. 
Deze werd overtuigend gewonnen 
door Nick met een totaal van 70(!) 
knakworsten in 51 minuten, hij 
werd nog aardig gevolgd door Wou-
ter, maar aan het eind moest hij 
toch opgeven.

Wij hebben zeer genoten van dit ge-
weldige weekend. Voor iedereen die 
niet mee was, je hebt echt iets ge-
mist!
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Nerd [nu:rd] de; m,v -s iemand die 
graag leert, computert e.d. maar 

verder opvalt door wereldvreemd-
heid. In elk geval is dit wat de van 
Dale zegt (natuurlijk opgezocht 
op internet). Of volgens Bert: 
iemand die stinkt en achter een 
laptop zit. Vivian reageert daar 
weer op met “nerds zijn schattig, 
noujah de meesten dan”.

Goed, er zijn dus veel verschillen-
de beelden die mensen hebben bij 
nerds. Maar hoe is dit in real life? Is 
elke nerd hetzelfde?

Laten we beginnen met een onder-
scheid te maken tussen de verschil-
lende soorten nerds. En we beginnen 
natuurlijk bij het begin, de film-
nerd. Als je in een film iemand ziet 
die een nerd voor moet stellen, zie 
je meestal iemand die heel snel heel 
veel kan coden en een bureau heeft 
met daarop minstens vijf schermen. 
Binnen GEPWNAGE hebben we ze-
ker mensen die goed, snel en veel co-
den. Oké, ze hebben geen vijf scher-
men, maar ik denk dat de meesten 
van ons minstens twee schermen 
hebben.

Een ander veel voorkomend “type” 
nerd is de gamer. Je hebt het vast 
wel eens gezien: mensen die met 
zijn allen een computerspel aan het 
spelen zijn en heel hard naar elkaar 
roepen “links, rechts, n00b, haha 
owned” en nog veel meer. Met zijn 
allen tijdens een lan of ’s avonds al-
leen thuis met een koptelefoon op. 
Een overdreven geval hiervan zijn 
MMORPG (massive multiplayer onli-
ne roleplaying games)-spelers (denk 
bijvoorbeeld aan World of Warcraft). 
Deze mensen zijn, naast het feit dat 
ze te veel bezig zijn met een spelletje, 
ook nog eens aan bepaalde speeltij-
den gebonden. Je kunt niet een uur-
tje later beginnen en bent dus eerder 
geneigd om rond die tijden niet met 
andere mensen af te spreken om iets 
te gaan doen. Je zou kunnen zeggen 
dat op sociaal gebied WoW-ers hoger 
staan dan normale gamers omdat ze 
samen met een groep bezig zijn en 
niet zoals bij de meeste andere spel-
len singleplayer.

Er is echter ook een andere zijde aan 
dit plaatje. De games die je niet op 
de pc of console speelt. Role-playing 
games zoals Dungeons and Dragons 
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of tabletopgames zoals Warhammer 
komen naar boven. Dit zijn spel-
len waar je magische beesten zoals 
draken verzint en daar tegen gaat 
vechten op papier of met behulp van 
miniaturen.

Nu hebben we natuurlijk ook nerds 
die zich in mindere mate bezig hou-
den met de PC. Vooral in Amerika 
is er bijvoorbeeld een hele nerdhype 
rond het thema Star Wars: mensen 
die zich verkleden als Stormtrooper 
of als Darth Vader. Ook komt er de 
laatste tijd steeds meer invloed uit 
Japan en omstreken. Kijk bijvoor-
beeld naar anime, een soort teken-
films waarbij de meeste mensen 
niet verder komen dan Dragonball 
Z of Pokémon. Dit blijkt zelfs meer 
verschillende genres te hebben dan 
Hollywood. Nu begint Hollywood de 
laatste tijd wel te profiteren van deze 
dingen. Je ziet steeds vaker films ge-
baseerd op boeken of anime-series. 
Blijkbaar wordt de techniek om dit 
in beeld te brengen steeds beter ter-
wijl daarnaast ook een  steeds groter 
wordende vraag bij het publiek be-
staat.

Nu hebben we binnen GEWIS na-
tuurlijk genoeg nerds; kijk maar 
hoe GELIMBO++ derde is geworden 
op het Eindhovens Kampioenschap 
Programmeren. Hoe sommige men-
sen in het bestuur uren, zo niet da-
gen bezig zijn met het verbeteren van 
hun Rubik’s Cube skills. Hoe I.V.V 
hun eigen iGoogle-applicaties heeft, 
zodat je elke dag kunt zien hoe je 
moet proosten. Hoe Tom Nijhuis 
graag over wiskunde praat en in zijn 
vrije tijd bezig is om een programma 
te schrijven dat iets met punten en 
de afstand ertussen doet. 

De moraal van het verhaal: alle men-
sen zijn nerds. Sommigen zijn het 
gewoon wat meer dan anderen.

Hier onder natuurlijk weer een paar 
links die direct of indirect met dit 
stuk te maken hebben.

Winter-een-mas:
www.wintereenmas.com
Als je je afvroeg wat Dungeons and 
Dragons is:
www.gepwnage.nl/d&d
Voor de iGoogle aplicatie van I.V.V 
voeg de volgende link toe bij iGoogle: 
GEWIS.nl/~ivv/proostvandedag.xml
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Sjoerd over Anne’s emailadres (afrodite):
“Afrotieten? Dat zijn toch hele harige tieten?”

In een gesprek over vrouwen en relaties:
Bas van Zelst: “‘relatie’ is voor vrouwen het codewoord om te neuken.”

Peter: /join #chicks
(even later)
“aaah, leeg.....”

Gijs: “... en toen ging ze haar borstel afpakken enzo...”
Vincent: “Wat zei je?”
Gijs: “Haar borstel afpakken”
Vincent: “Ah, ik dacht dat je zei: haar borsten afplakken...”
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Have you ever been in a cave? 
Probably you went to vi-

sit some natural places in the 
mountains and you spent some 
minutes inside of one but do you 
know what it is to live there?  I 
bet you don’t so let’s go to talk 
about our house… I mean our 
cave!!! And I’m not kidding be-
cause in fact, it’s really a cavern.

Everything started when I arrived 
in Eindhoven. My landlord couldn’t 
pick me up at the train station but 
I took a taxi and I went directly to 
the street Hemelrijken. I was look-
ing for the number 93 and suddenly 
I saw a guy outside (Bogdan), my 
partner in this story. He helped me 
with my luggage and took me inside 
the house along with the rest of my 
housemates.

From outside, the house seemed to 
be pretty normal and quite big (11 
people live there) but what was my 
surprise when I went to the kitchen 
and I saw that instead of a ceiling, 

Meet the Flintstones
there were just “rocks”!!! Then I got 
into my room and I was shocked: 
only one wall was normal and the 
rest (including the ceiling) were so-
mething like brown walls, like the 
walls of a cave and I also had two 
emergency exits!!! With green lights 
and everything included!!! And if 
that was not enough, a bass and a 
speaker are also part of my room! 
Hehe.

So I was exploring the rest of the 
house and all the ground floor was 
like that. It was kind of dark and the 
entire environment was really “go-
thic”! Then I checked the first floor 
but it was normal… well at least 
that’s what I thought at the begin-
ning but then I saw that a few rooms 
had their own jacuzzi inside! It was 
really cool but I felt a little jealous at 
the same time.

So that is how I started my student 
life in Eindhoven. It was strange for 
me to live in that house but now I 
feel ok and we have had some par-in
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ties that have been really great. Most 
of our guests are shocked when they 
enter for the first time into our cave, 
but then they get used to being in 
that “dark” place.

Some members of GEWIS already vi-
sited it and that’s why they asked us 
to write a few words about our place, 
just to give you an idea of how it is 
and let you know that you can find 
places like this (and probably stran-
ger) among the international people 
that are studying at TU/e. So, pro-
bably one day we will see you here in 
a party or just by curiosity. Anyway, 
you will be always welcome!

As Manuel already introduced you 
to the Cave-House, I’m only left with 
sharing with you some of the “spi-
cy” details we found out so far. For 
example, it shouldn’t come as a sur-
prise that the place was originally a 
night club, called Club de Grot. You 
can check that by yourselves by ty-
ping in the name in Google, it’s fun-
ny that they still keep the references 
to it in the online yellow pages. 

It was even funnier when I, as a fo-
reigner living in Eindhoven, went to 
the City Hall to register. As I gave 
the man there my personal details 
and he was typing everything into 
his computer, when he got to the 
address part he asked me if I was 
sure that’s the right street number 
I live at, because there’s “a prosti-
tution club” registered there, which 
“probably wouldn’t go well with my 
studies”. He eventually accepted my 
explanation that the girls moved out 
at some point and now the place was 
turned into a student house.
     
Structurally, the house, or better 
said cave, is just as Manuel descri-
bed earlier. The people on the first 
floor live in the rooms in which initi-
ally the Girls used to “work”, like Sa-
fari Kamer, Panter Kamer, Slangen 
Kamer and so on, and some of them 
have their own jacuzzi, as you can 
see in one of the pictures. The 
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ground floor is the former club and 
the actual cave, where they improvi-
sed some rooms. That’s why Manuel 
has emergency exits and emergency 
lights (which, to his great satisfac-
tion, we turn on and off from out-
side his room), the kitchen comes 
from the old bar which still has the 
beer taps intact and the whole place 
is booby trapped  with surveillance 
cameras hidden in the walls and 
ceiling. Don’t be tricked by the light 
the flash made when taking the pic-
tures, the spots where the cameras 
are buried are so dark that it took 
us almost a month of living here to 
discover the second one, and we’re 
still counting.
  
Even though living in the cave has 
its perks, not everybody took it so 
well. One of our friends that lived 
here for a few weeks had to move out 
as he had nightmares sometimes 
about bats and spiders.

I will stop now with the stories so I 
will have some left to tell when you 
come to visit us in The Cave, which 
will hopefully become one of the hot-
test student places in Eindhoven.
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Gojendag luuj, vandaag kol-
leesj in’t Limburgs! Het is 

volgens de “Ach en Wee” in de 
Cursor dé manier om een Lim-
burgs college te openen, en het 
welkomstwoord van Rob begon 
haast net zo. Als hartelijke Lim-
burger die anderen ging laten 
proeven van zijn cultuur vertelde 
hij wat het programma was en 
wenste iedereen bij voorbaat al 
veel plezier. In het Limburgs ui-
teraard. Op deze manier had Rob 
al de trend gezet voor de avond, 
want na hem zouden Danny Hol-
ten uit Kerkrade en Marko Boon 
uit Schaesberg gaan oreren over 
computer graphics respectieve-
lijk een introductie over proefop-
zetten, of beter gezegd Compju-
tergreffiks en Gans willekäörige 
proofopzètte mit inne varreja-
bele.

Al bij Robs woorden begonnen de 
oren te klapperen, en toen Danny 
begon werd dat alleen maar erger. 
Hoe kun je namelijk een college vol-
gen als je niet alleen de inhoud niet 
snapt, maar ook nog eens de taal  
niet verstaat? Zoiets leek Danny zelf 

ook wel te pittig, waarschijnlijk van-
daar dat hij zijn college begon met 
te melden dat hij niet in zijn eigen 
dialect ging praten. Het “Kirchröad-
sjer plat” is namelijk zelfs zo uniek, 
dat zelfs andere Limburgers het niet 
kunnen volgen, en om nu meteen 
iedereen te verliezen is ook weer 
zoiets. Ook scheelde het wel dat 
Danny’s onderwerp niet heel sterk 
leunde op de tekst. Zoals de naam 
computer graphics al aangeeft zijn 
er veel plaatjes te bekijken. Dat geldt 
niet alleen voor het resultaat maar 
ook voor de berekeningen. Goed, 
voor de berekeningen zijn ook for-
mules en vergelijkingen nodig, maar 
zoals de spreker aan gaf: “die zijn 
neet interessant”. Zo was het uitein-
delijk nog goed te volgen, niet alleen 
voor de wiskundigen die uit Lim-
burg kwamen of elders, maar ook 
voor informatici die niet uit Limburg 
kwamen. Zo kregen we behalve een 
beeld van de Limburgse taal ook nog 
een inzicht over de voor- en nadelen 
van rasterizatie en raytracing.

Na een korte koffiepauze met als 
duur een tochtje naar de koelkast 
van GEWIS en terug was vervolgens 
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het woord aan Marko. Waar Dan-
ny’s verhaal nog kon leunen op veel 
plaatjes konden we nu vooral reke-
nen op sheets met tekst. Zo vloog 
ons al snel “Inne varrejabele mit 
mierdere nivoos” om de oren, waar-
bij Marko tenminste wel zo sportief 
was om te melden dat het in het ABN 
om “treatments” gaat. Gelukkig. Ook 
was het helaas zo dat bij Varrejasie 
Analiese geen mooie plaatjes te te-
kenen zijn, maar wel formules die 
bewijzen dat SS knatsj gelijk is aan 
de som van SS bènne de gróp en SS 
tösje gróppe. Voor alle duidelijkheid, 
SS staat hier voor Sum of Squares, 
mocht je daar anders over denken. 
Het was een les die hoe dan ook nut-
tig was, ware het niet dat ik dat ik 
geen statistiek begrijp en ook al geen 
Limburgs.

Tot slot sprak Rob nog een gepast 
dankwoord richting de beide Lim-
burgse docenten. Nog nooit was er 
namelijk van een dergelijk niveau 
een wiskunde- of informaticacollege 
gegeven op deze universiteit, in het 
Limburgs. Zodoende werden Marko 
en Danny gedecoreerd met respec-
tievelijk de onderwijsprijs voor het 
beste wiskunde- en informatica-
Limburgs college. Daarna was het 
natuurlijk naborrelen bij GEWIS 
en werd er een eind gebreid aan de 
avond.

Nog leuk om te weten is hoe het was 
om een college te geven in het Lim-
burgs. Daar zijn beide heren eens-
gezind over: vantevoren is het nog 
allemaal nieuw, maar als je eenmaal 
bezig bent, is het alsof het nooit an-
ders is geweest, zo makkelijk gaat 
het er vanaf. Ook scheelde het dat de 
helft van de aanwezigen geen Lim-
burgs kon volgen, het kostte aan-
zienlijk minder moeite dan normaal 
om de zaal het niet meer te kunnen 

laten volgen. Waar ze nog niet hele-
maal over uit zijn is waartussen het 
verschil nu groter is, wiskundigen 
en informatici of Limburgers en niet-
Limburgers. Om diplomatieke rede-
nen is het misschien ook maar beter 
om daar niet al te specifiek op in te 
gaan. Wat wel heel duidelijk naar vo-
ren komt is de welkome toevoeging 
van bier aan het college. Uiteinde-
lijk zat namelijk practisch iedereen 
aan een pilsje, waardoor de docen-
ten niet de gebruikelijke blik der 
wanhoop zagen. Om op het eind nog 
even terug te gaan naar het begin: 
de internationalisering waar de Ach 
en Wee over spreekt konden Marko 
en Danny toch zeker wel voelen. Het 
college heeft bijgedragen aan het 
wennen aan de aanwezigheid van 
het Limburgs op de TU en er wordt 
zelf gedacht “dat dit Limburgse col-
lege een belangrijke eerste stap in de
goede richting is geweest naar een 
betere wereld waarin alle nationali-
teiten binnen Nederland en Limburg 
vreedzaam samenleven.”



46

Het is zeer twijfelachtig dat 
een beeldschone vrouw zou 

vallen voor de kerel uit deze film. 
Daar komt bovenop dat ik nog 
nooit een relatie zich zo opper-
vlakkig heb zien ontwikkelen. 
Het personage van “de vriend” 
is zo diep en doorzichtig als het 
celluloid waarop hij wordt afge-
drukt. De actrice in de film wist 
dan wel de Maxim’s Hot 100 van 
2008 te behalen, maar meer eist 
haar rol ook niet. 

Bovenstaande zijn kritieken uit eer-
dere recensies die ik voor Supre-
mum heb geschreven. De films die 
deze kritische zweepslagen moesten 
incasseren konden vervolgens niet 
met meer dan drie sterren door het 
leven gaan. Het mag duidelijk zijn 
dat ik een gevoelige snaar heb voor 
een realistische ontwikkeling in een 
relatie. De films van de laatste maan-
den wisten er voor te zorgen dat het 
lang geleden is dat deze snaar enige 
beweging heeft gekend. Tegenwoor-
dig moeten wij ons namelijk kunnen 
identificeren met Kate Hudson die 
verliefd wordt tijdens het schatgra-
ven op een tropisch eiland. Het is 
daarom heerlijk als er opeens een 
frisse wind door de rom-com-scene 
waait die het binnen mij weer alle-
maal aan het bewegen krijgt. Dan 
scoor je uiteraard punten. Inder-
daad. De hoeveelheid zwarte sterren 
zijn het aantal sterren dat ik toeken, 
niet de witte. 

Ik heb deze film gevonden via mijn 
startpagina, het elektronisch Mek-
ka voor filmliefhebbers, IMDB. Een 
internetpagina die ik op bijna reli-
gieuze wijze iedere avond doorspit. 
Op deze site is ook een Top 250 van 
beste films aller tijden te vinden. 
Zoals iedere gelovige zijn religieuze 
geschriften moet kennen, moet een 
orthodox IMDB-oïst deze lijst kun-
nen dromen. (500) Days was bijna 
onmiddellijk op plaats 175 van deze 

lijst terecht gekomen. Zonder te le-
zen waar de prent zoal over gaat heb 
ik me er vervolgens bovenop gestort. 
Na het zien van de film ben ik van 
mening dat hij het best tot zijn recht 
komt als de bioscoopganger zo min 
mogelijk van het plot af weet. Daar-
om deze weinig onthullende samen-
vatting.

De film draait om Tom die een baan 
heeft als ansichtkaartontwerper. Als 
hij op een dag de nieuwe assistente 
van zijn baas ziet, Summer, is hij op 
slag verliefd. Op een gegeven mo-
ment krijgen ze een relatie. De film 
presenteert vervolgens alle ups en 
downs die hiermee gepaard gaan. 

Tom wordt gespeeld door Joseph 
Gordon-Levitt. Vooral bekend van 
zijn rol als Tommy uit Third Rock 
from the Sun. Toch wist hij al eerder 
te bewijzen dat hij een film kon dra-
gen. Deze films kregen echter niet de 
publiciteit die ze verdienden. Ik het 
hier over Brick en Mysterious Skin. 
Summer wordt gespeeld door Zooey 
Deschandel die eerder de grote liefde 
van Jim Carrey speelde in Yes Man. 

Er zijn drie factoren die er voor zor-
gen dat ondergetekende niet zijn 
reguliere portie gal in deze rubriek 
uitspuwt. Ten eerste is er het ver-
haal. Mensen die betwijfelen dat een 
boy-meets-girl verhaal nog origineel 
kan zijn, hebben hier alle reden 
voor. Het is moeilijk om nog een si-
tuatie te verzinnen waarbij Matthew 
McConaughey geen blondine aan de 
haak heeft geslagen. Om nog ori-
gineel te zijn, moesten filmmakers 
overstappen op verliefde robots. 
Het is echter de manier waarop dit 
verhaal gebracht wordt, dat de film 
bijzonder maakt. Hiermee bedoel ik 
niet alleen de vlotte dialogen. Ook 
niet het feit dat de film tot de kleine 
groep behoort waarbij de relatieperi-
kelen vanuit het mannelijk perspec-
tief worden gezien. De film overspant 
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namelijk 500 dagen van de 
relatie, maar dit gebeurt al-
les behalve chronologisch. 
Sprongen van meer dan 100 
dagen voor (of achteruit) 
worden niet geschuwd. De 
film wordt als het ware als 
een legpuzzel in de schoot 
geworpen. In plaats van een 
geleidelijke ontwikkeling 
van de relatie zien we daar-
om enkel losstaande situa-
ties. De film kan hierdoor de kijker 
bij mooie momenten laten weg zwij-
melen en vervolgens, uit het niets, 
met een flinke portie ellende rond 
de oren slaan. Het is namelijk, zoals 
de tagline zegt, geen liefdesverhaal, 
maar een verhaal over liefde. De he-
ren die met dit script zijn gekomen 
zijn Scott Neustadter and Michael H. 
Weber. Duidelijk waren de slechte 
ideeën op, nadat ze die op een hoop 
hadden gegooid en er Pink Panther 2 
van hadden geboetseerd. 

Het tweede aspect dat de film naar 
een hoger niveau tilt, is het werk 
van regisseur Marc Webb. Hij maakt 
hiermee zijn geslaagde debuut in 
de filmwereld. Voorheen had hij 
zich voornamelijk bezig gehouden 
met videoclips, waaronder van de 
Pussycat Dolls. Deze man heeft de 
film bekleed met artistieke uitspat-
tingen die, per stuk, misschien niet 
allemaal even origineel zijn, maar 
opgeteld, de film toch weten te on-
derscheiden van zijn soortgenoten. 
Denk hierbij aan gedeeltes die re-
fereren naar films van Fellini en 
Ingmar Bergman. Een musicalnum-
mer á la Enchanted, splitscreens en, 
niet alleen een referentie, maar een 
gedeelte uit The Graduate. 

Dan is er als laatste aspect nog de 
prestatie van de hoofdrolspelers. 
Recensenten praten graag over de 
“chemie” tussen twee personages. 
De kracht van de chemie tussen deze 
twee personen is te vergelijken met 
die van een kernfusiebom. De rol, 
van de door Cupido getroffen Tom, 
lijkt Joseph Gordon-Levitt op het lijf 

geschreven. Iedereen die de 
film ziet zal er niet vreemd 
van opkijken dat hij zijn 
oog op Summer laat vallen. 
Was het andersom geweest, 
dan zou hij waarschijnlijk 
zijn geplet door de grote 
blauwe kijkers van Zooey 
Deschandel. Het publiek 
hypnotiseren is echter niet 
het enige wat zij in haar 
mars heeft. Zij weet op 

voortreffelijke wijze een realistisch, 
maar niet-alledaags, een toeganke-
lijk, maar ondoorgrondbaar, en een 
onafhankelijk, maar aandoenlijk 
meisje neer te zetten waar het pu-
bliek mee kan sympathiseren. Dit 
is niet omdat zij “de perfecte vrouw” 
speelt, maar omdat ze écht zou kun-
nen zijn. Of, zoals een personage uit 
de film zegt: “She’s better than my 
dream girl. She’s real”. 

Conclusie:
Na deze lofzang zal ik waarschijnlijk 
weinig vrouwen meer moeten over-
tuigen om eens een kijkje te gaan 
nemen. Het feit dat Ladies Night bij 
Pathé nog steeds bestaat, ondanks 
de matige chick-flicks van afgelo-
pen jaren, bewijst dat zij de lat niet 
zo hoog hebben liggen. Zo’n avond 
draait bovendien voornamelijk om 
de gezelligheid. Tegen alle mannen 
wil ik zeggen dat zij niet hun cojones 
op het nachtkastje hoeven te laten 
liggen om de film te appreciëren. De 
film bekijkt de relatie, zoals al eer-
der vermeld, door met androgeen 
doordrenkte ogen. Je moet als man 
al op een onbewoond eiland hebben 
geleefd (eentje zonder Kate Hudson 
uiteraard) om niet geconfronteerd te 
worden met herkenbare situaties. Ik 
sluit af met wat IMDB dicteert: Gaat 
heen…en aanschouw deze film!
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Film: (500) Days of Summer
Release: 24 September 2009
Regie: Marc Webb
Genre: Romantische komedie
Cast: Joseph Gordon-Levitt
 Zooey Deschantel
Duur: 95 min
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Applied mathematics at LIME
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If you ever have your lunch in 
the restaurant at floor HG8, 

you must have noticed that 
strange and sudden change of 
colour around you. The floor and 
walls change from black and 
white to blue and green. Some 
like it, others hate it, but at least 
everybody notices it: You are in 
the territory of LIME, the Labo-
ratory of Industrial Mathematics 
Eindhoven.

LIME is an institute of our depart-
ment that is focused on solving pro-
blems in industry that are of ma-
thematical nature. The engineering 
attitude of LIME, combined with 
its close relation to this academic 
environment makes LIME a strong 
bridge between university and in-
dustry. We have done projects on a 
large range of applied mathematics, 
such as CFD [computational fluid 
dynamics – red.], optimization, de-
sign of experiments, estimation, etc. 
But let me show just two examples 
to give you an idea of how we work.

Predicting the number of passen-
gers in trains
To be able to optimize the train 
schedule, the NS (Dutch railways) 
needs to know the demand of their 
customers: how many people want 
to travel in each train. For a small 
percentage of the trains, the number 
of passengers is counted, but this 
is not enough to accurately predict 
the number of passengers in other 
or future trains. Therefore the NS in-
vestigates the possibility to enhance 
their predictions using the database 
of tickets sold, the daily train sche-
dule, the weather, holidays, events, 
etc. LIME investigates the possibility 
to analyze this using a network mo-
del of the railways, through which 
the passengers flow as some kind of 
‘current’. For this project, LIME got 
many megabytes of data and two 
months time to investigate this idea. 

Within this limited time frame we 
had to interpret the data, make soft-
ware to pre-process it, create a ma-
thematical model, implement these 
in Matlab and analyze the calculated 
results. There was no time to do fun-
damental research. Instead, we had 
to engineer the solution using our 
experience with large scale compu-
ting, constrained optimization, regu-
larization, data management and a 
lot of creativity.

Creating a tool to predict the wa-
ter to air interface
At ASML a technology called ‘immer-
sion’ is used to enhance the optical 
properties of their high-tech ma-
chines. Immersion is about main-
taining a thin (<1 mm) layer of wa-
ter between the lens and the wafer 
surface, while this wafer is moving 
with large velocity and accelerations. 
To this end a so called ‘immersion 
hood’ is used that blows air at high 
pressure and sucks out a mixture 
of water and air. To optimize the 
design of this hood, ASML needs a 
thorough understanding of the fluid 
dynamics at micro scale. A lot of ex-
periments are done by ASML, but 
these give limited information. Full 
scale CFD simulations take way too 
much time. LIME created a solution 
that calculates ‘just’ the information 
needed and therefore is fast enough 
to be of practical use for the R&D 
department of ASML. Again, this so-
lution was engineered within three 
months, using a mixture of CFD 
techniques, regression and smart 
and creative modelling. 

These are just two of the many pro-
jects at LIME. As diverse as all of 
these projects are, they all combine 
the academic knowledge of mathe-
matics and physics with a solution-
driven attitude. In these modern 
days, engineering applies to mathe-
matics just as well as construction!
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Volgende keerAgenda
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• 09 november
Borrellecture All Options

• 11 november
GELIMBO Dieszitting

• 17 november
Mexicaanse avond (MexiCo)

• 19 november
Mexicaanse borrel

• 24 november
AC spellenavond

• 25 november
Symposium “Securiosity”

• 26 november
B.O.O.M. ganzentocht

• 1 december
Borrellezing Quinity

• 2 december
Sinterklaascantus

• 11 december
Eerstejaarsexcursie

• 15 december
Lunchlecture ASML

• 15 december
AC schaatsen

• 17 december
Kerstborrel

• 7 januari
Nieuwjaarsborrel

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 
uitspraak, hebben je medestudenten 
een mond vol woorden, maar weten 
ze die niet in de goeie volgorde te ui-
ten, stuur deze dan vandaag nog op!

Selexyz ...................... voorkant kaft
Vanderlande ....................pagina 15
Thales..............................pagina 28
Wervingsdagen ....... achterkant kaft  
Watson Wyatt ......... achterkant kaft



50

Colofon
S
u
p
re

m
u
m

re
d
ac

ti
e

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
Leanne Scheepers

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 kunnen 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
Franse Borrel
foto:  Marlous Theunissen
 (GEFLITST)
ontwerp: Erik van Rhee

Foto’s activiteiten
Joey Claessen, GEFLITST
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