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Leanne S
cheepers

Here you see the second Su-
premum of this academic 

year and unlike previous years 
we have a New Year-edition. 
Therefore we want to wish you 
a Happy New Year on behalf of 
the editorial staff. While you’re 
reading this, you’re probably re-
covering from an exam or perfor-
ming study evasiveness (SOG), 
so enjoy reading!

In. this. edition. the. two. (!). freshmen.
committees. will. introduce. themsel-
ves.to.you..However,.they.do.not.re-
veal.anything.about.their.upcoming.
activities,. so. check. the. GEWIS-site.
regularly,.because.from.what.I.have.
heard.some.marvellous.activities.will.
take.place.next.semester.

You.can.also.read.about.the.compa-
ny.visits.to.Thales,.Vanderlande.and.
Océ.. If. you.are. interested. to. visit. a.
certain.company.in.the.future,..just.
send. an. e-mail.with. your. preferen-
ces.to.prf@gewis.nl.and.I.(or.my.suc-
cessor.as.PRF.of.GEWIS).will.do.my.
best.to.make.it.happen.

Furthermore,. the. Supremum. edi-
torial. staff. is. searching. for. new.
members.. Several. of. the. current.
members.are.close.to.finishing.their.
studies..and.will.stop.their.activities.
for.the.Supremum.eventually..If.you.
are.interested.or.want.to.know.more,.
do.not.hesitate.to.send.an.e-mail.to.
supremum@gewis.nl.. (Check. the.
`advert’.on.the.center.page.)

Also,.it.has.come.to.my.attention.that.
Avatar.(especially.in.3D.or.IMAX).is.
quite.an.awesome.movie.and.defini-
tely. worth.watching.. In. contrast. to.
that,. the.movie. called. “The.Box”. is.
all. the.way.on.the.other.end.of. the.
scale.. At. least,. that. is. what. Philip.
concludes.in.his.review.(high-quality.
piece.of.text,.as.always).

Enjoy.reading!
Leanne Scheepers
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Dear GEWIS, the time of wri-
ting this article is after our 

second General Assembly (AV, 
Algemene Ledenvergadering). 
For my freshmen readers: this is 
the meeting during which every 
member has a vote in all busi-
ness involving GEWIS and its 
board. Usually this concerns mo-
netary decisions and remarks or 
questions about the policy of the 
board and committees.

The.purpose.of.this.AV.was.to.report.
on.the.previous.financial.year.and.to.
report. on. the. first. half. of. this. one..
In. addition,. it. is. possible. for.mem-
bers.to.put.anything.on.the.agenda.
(W.V.T.T.K.)..Because. of. a. series. of.
coincidences,. a. lot. of. time-consu-
ming. issues. were. to. be. discussed.
on.this. list..Since.we.are.bound.by.
a.very.hard.deadline.(the.main.buil-
ding.closing.at.half.past.ten),.I.had.
to.postpone.some.of.these.requests..
This.decision.is.not.an.easy.one.be-
cause. it. is.hard. for.me. to. estimate.
whether.the.issues.are.important.or.
not.. Shortly. after. the. AV. it. turned.
out.that.I.postponed.one.very.urgent.
issue.. Knowing. that. the. members.
of. the. AV. dwelled. too. long. on. way.
less. important. business,. or. even.
nonsense,. saddens. me.. The. AV. is.
the.most. important.part.of.GEWIS..
I. request. everyone. to. regard. it. as.
such.

And. now. for. something. completely.
different..During.my.free.time.I.have.
been.working.on.my.bachelor’s.pro-
ject. about. water. waves.. In. reading.
about.this.subject.I.strayed.off.and.
encountered. the. so-called. Lorenz-
attractor.. This. is. a. visualization. of.
a. particular. flow. of. fluids. which. is.
modelled.by.iterating.a.certain.func-
tion..The.image.happens.to.be.rather.
pretty.on.its.own.

After. that,. I. tried. iterating. some.
other. functions. I. composed. myself.

in. a. similar. fashion.. There. was. no.
mathematical.or.physical.motive.for.
these.functions,.I.merely.made.them.
up. in. a. process. of. trial. and. error..
These. functions. sometimes. tend. to.
result.in.equally.beautiful.images.

It.is.this.behaviour.that.has.led.me.
to.consider.the.meaning.of.creativi-
ty,.for.these.images.can.be.regarded.
as.creative.by.one.who.doesn’t.know.
how.they.came.to.be..I,.however,.do.
know.this.and.can.safely.say.that.I.
introduced.just.mathematics.and.no.
creativity.whatsoever.in.the.process.

Ultimately.this.gave.rise.to.the.ques-
tion.whether.creativity.is.a.property.
of.a.certain.artistic.object.or.rather.
one.of. the.possible.means. to.arrive.
at.this.artistic.object..If.the.first.case.
holds,.then.creativity.is.intrinsically.
embedded.in.mathematics,.a.rather.
appealing. idea.. If. the. second. case.
holds,. then. creativity. is. just. a.me-
thod.which.can.be.applied.whenever.
the.creator.sees.fit..This.idea.is.not.
all. that. appealing. and. dispatches.
the. notion. of. creativity. as. a. neces-
sary.requirement.for.art.

Anyone.with.a.philosophical.insight.
on. this. issue. is. dearly. invited. to.
come.and.explain.it.to.me.
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Education first!
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On Tuesday 8 and Wednesday 
9 December there were elec-

tions for the FR and UR. At our fa-
culty 49.7% of the students and 
61.3% of the employees voted. 
It is important to vote at these 
elections; because of your votes 
the UR (University Council) and 
FR (Faculty Council) have more 
support and therefore more po-
wer at the TU/e. This is a good 
thing, because this stops the 
Executive Board or the Faculty 
Board from making decisions 
which are harmful to students.

Thursday. March. 4th. there. will. be.
a. chance. for. GEWIS. to. speak.with.
the.rector.magnificus..There.will.be.
a. session. where. a. group. of. about.
10. students.will. be. able. to. conver-
se.with. the. rector..The. session.will.
start.at.16:00.and. last.until.18:00..
The.rector’s.goal.in.this.conversation.

Studenten
Aantal.beschikbare.zetels:..............5
Totaal.#.geldige.stemmen:..........306
Halve.geledingslijstkiesdeler:.....30.6

1.. Leanne.Scheepers.................143
2.. Ivo.van.der.Linden...................42
3.. Jorn.van.der.Pol......................34
4.. Bart.Laarhoven.......................32
5.. Jarno.van.Roosmalen..............10
6. Bas Luksenburg ....................... 25
7. Annette Ficker .......................... 20

Om een voorkeurszetel te krijgen 
moet iemand meer stemmen krijgen 
dan de halve geledingslijstkiesdeler. 
Anders wordt de volgorde van de lijst 
aangehouden.

is.to.keep.a.good.feeling.with.what.is.
happening.education-wise.at.our.fa-
culty..Ideally.he.wants.to.hear.from.
all.sorts.of.students..Therefore,.he.is.
not.only.interested.in.speaking.with.
active. GEWIS-members,. but. also.
students.who.are. less.active. in.our.
association..This.is.an.excellent.op-
portunity. to. talk. to. the. rector. face.
to.face.and.ask.him.your.questions..
So,. if.you.are. interested. in.this.op-
portunity.send.me.an.e-mail.at.oc@
gewis.nl.

Lastly,.I.would.like.to.talk.about.the.
Student.Council..We.are.always.in-
terested. in. finding. more. students.
who. are. interested. in. joining. Stu-
dent.Council.meetings..During.those.
meetings.we.discuss. problems. stu-
dents. have. experienced. at. our. fa-
culty..If.you.are.interested,.you.can.
reach.me.at.oc@gewis.nl.

Uitslag verkiezingen TU/e 2009
Wiskunde en Informatica

Faculteitsraad

Personeel
Aantal.beschikbare.zetels:..............5
Totaal.#.geldige.stemmen:..........212
Halve.geledingslijstkiesdeler:.....21.2

1..Maggy.de.Wert........................56
2.. Adrian.Muntean......................33
3.. Kees.Huizing...........................39
4..Marko.Boon*...........................27
5.. Sander.Dommers....................23
6. Peter van Liesdonk .................. 12
7. Martijn Klabbers ...................... 10
8. Ion Barosan ............................. 12

*Marko heeft zijn zetel afgestaan. De 
eerste reserver, Peter, zal dus zijn 
plek innemen.
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When you start as a student 
you are frequently asked to 

explain why you chose the parti-
cular discipline that you picked. 
Later this question is asked less 
often. This is only natural as the 
longer you stay within your field 
of choice, the more it becomes 
an integral part of your identity. 
In the beginning of my career, 
being much in awe of the field, 
I hardly dared proclaim myself 
a mathematician. But after ha-
ving had the opportunity to pro-
ve theorems for several years, 
I felt more comfortable stating 
my profession. The questions 
laymen asked me by that time 
are more of the kind: can you 
explain what it is you are doing? 
Hasn’t all of mathematics been 
sorted out?

But.after.I.had.done.some.research.
in. mathematics,. I. came. across. a.
more. intriguing. question:. what.
makes. you. tick. as. a. researcher,.
what.drives.you?.I.had.noticed.col-
leagues.approaching. the. same.field.
of.research.as.mine.but.with.an.enti-
rely.different.approach..Such.varia-
tions.can.often.be.linked.to.different.
motives.for.doing.research..Knowing.
your. own. drives. may. have. conse-
quences. for.your.personal. research.
strategy..In.an.attempt.at.classifying.
main. motives. for. doing. research,. I.
will. discuss. seven.alternatives. cap-
tured.in.the.acronym.

CUPIDOS
which. points. towards. love,. an. ap-
propriate. notion. for. the. topic. ad-
dressed.

C.stands.for.Caught.up.in.Challen-
ges.. This. is. meant. to. describe. the.
persons.known.as.problem.solvers..
People.who.find.it.hard.to.leave.be-
hind. them. the. last. challenge. they.
were. given.. Recently. Onno. Boxma.
cited.the.following.problem.(which.I.
think.is.also.described.in.a.book.by.

Bollobás):.Suppose.a.plane.is.ready.
for.boarding.100.people.of.which.99.
have.a.boarding.pass.with.a.seat.al-
location.. There. are. 100. seats,. and.
the. single. person. without. seat. al-
location. boards. first.. This. person.
chooses.a.seat.at.random..The.next.
person. who. boards. goes. to. the. al-
located. seat.. If. it. is. free,. she. sits.
down..If.it.is.occupied,.she.chooses.
a.free.seat.at.random..This.process.
continues. with. the. next. person. to.
board,. and. so. on.. The. question. is:.
what. is. the.probabilty. that. the. last.
person.will.be.seated.at.the.seat.on.
his.boarding.pass?.Now.the.problem.
solver.will.not.participate.in.the.dis-
cussions.going.on.around.him,.will.
not.pay.attention.to.the.next.lecture.
until. he. has. solved. the. problem.. A.
person.with.a.milder.version.of.this.
persuasion.might.bear. the.problem.
in. mind. until. there. is. a. quiet. mo-
ment. and. then. think. about. it.. But.
rest. assured:. there. are. very. good.
mathematicians. who. will. not. feel.
triggered. to. engage. into. a. solution.
attempt.at.all.

U.for.Utmost.of.Understanding..Ma-
thematics. helps. to. set. up. models.
that. can. be. analyzed. in. very. exact.
ways. and. so. gives. great. satisfac-
tion.to.people.wanting.to.fathom.the.
workings.of.the.universe.to.the.last.
detail.. In. his. famous. essay. “A.Ma-
thematician’s.Apology”.Hardy.writes.
“There.are.many.highly. respectable.
motives.which.may.lead.men.to.pro-
secute.research,.but.three.which.are.
more. important. than. the. rest.. The.
first. (without. which. the. rest. must.
come. to.nothing). is. intellectual. cu-
riosity,. desire. to. know. the. truth.”.
There.is.your.U.man.or.woman.

P.for.Praise.by.Peers..Hardy.descri-
bes.this.trait.as.the.second.possible.
motive:. “Professional. pride,. anxi-
ety.to.be.satisfied.with.one’s.perfor-
mance,. the. shame. that. overcomes.
any.self-respecting.craftsman.when.
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his.work.is.unworthy.of.his.talent.”.
(Apparently,. the. persistent. use. of.
the.male.gender.was.not.an.issue.in.
1940,.the.time.of.writing.---.if.his.es-
say. would. have. been. written. these.
days,.would.he.have.written.he/she.
or.written.a.little.apology.within.the.
“Apology”.stating.that.“he”.should.be.
read.as.“he/she”?)

I.for.Inventor’s.Impulse..I.mean.the.
urge. to.create.and.be.original.. It. is.
about. the. artist. who. crafts. some-
thing. striking. which. will. last. for. a.
long.time.to.come..The.beauty.need.
not.be.in.the.exposition.---.more.im-
portant. is. the. power. of. the.mathe-
matics.itself..A.remarkable.example.
in.this.respect.is.a.very.famous.ma-
thematician.some.of.whose.preoccu-
pations.I.got.to.learn.as.a.co-author..
His.writing.had.to.be.understood.by.
many.generations.to.follow,.as.a.re-
sult.of.which.it.was.very.hard.to.read.
by.contemporates.

D.for.Doing.it.for.the.Dough..Hardy’s.
third.motive.is.“ambition,.desire.for.
reputation,. and. the. position,. even.
the. power. or. the. money,. which. it.
brings”..Although.many.people.seem.
thus. inclined,. I. have. seen. very. few.
mathematicians. perform. their. re-
search.for.such.purposes..

O. for.Out. of. the.Ordinary. ---. crea-
ting. your. own. pleasant. alternative.
to.a.dreary.world..Recently.a.mathe-
matician.told.me.about.the.horrors.
of.the.Second.World.War.in.London..
In. the. last.year.of. that.war.he.suf-
fered.hunger.as.a.child..To.make.the.
few.foul.sprouts.that.were.available.
palatable. to. him,. his.mother. refer-
red.to.these.as.Darling.Little.Cabba-
ges.. He. still. remembers. starting. to.
escape.into.more.attractive.cognitive.
worlds,.and.his.mathematical.career.
began.

S.for.Shaking.up.Society.---.aiming.
to. improve. society.. According. to.
Hardy. this. is. a. misunderstanding:.
“It.may.be.fine.to.feel,.when.you.have.
done.your.work,. that. you.added. to.

the.happiness.or.alleviated.the.suf-
ferings.of.others,.but.that.will.not.be.
why. you. did. it.”. I. wonder. whether.
those.among.us.who.have.used.their.
mathematical.skills.for.efficient.traf-
fic.lights.in.the.city.agree.

Of. course. it.would.be. largely. exag-
gerated. to. claim. that. everyone. fits.
into.one.category.only..Rather,.there.
are.some.features.in.each.of.us..But.
it. will. help. to. discern. your. prevai-
ling.motives..In.particular,.knowing.
where.you.stand.on. this.scale.may.
help. to. determine. which. research.
problems. to. choose. for. the. winter.
holidays..Suppose,.for.instance,.that.
you.see.a.way.of.obtaining.a.slicker.
proof.of.a.theorem.posted.by.some-
one.you.would. like. to. impress..But.
you.also. foresee.a.more.prestigious.
result.of.another.kind.that.is.howe-
ver.harder.to.achieve..If.these.enter-
prises. appeal. to. you,. you. have. the.
genes. of. a. Praise. by. Peers. person..
You.can.then.make.some.estimates.
of. the. expectations. involved.. If. ac-
tually. completing. the. proof. before.
new. year. has. a. chance. of. success.
of.90.percent,.and.the.probability.of.
proving.the.more.prestigious.result,.
which.will.have.double.impact,.is.40.
percent,. then. a. comparison. of. the.
expected.impacts.will.lead.you.to.try.
the.slicker.proof.

A. computer. graphics. expert. may.
need. to. spend. the. Christmas. holi-
days.making.certain. that.his.paper.
for.the.next.big.conference.of.the.new.
year.will.be.ready.on.time.but.might.
be.more. inclined. to. create. a.movie.
that. will. exhibit. brand. new. ways.
of.unfolding. the.Earth.by.means.of.
many. little. pieces.. If. the. Inventor’s.
Impulse.is.stronger.or.the.Shake.up.
of.Society.gives.stronger.satisfaction.
than. Praise. by. Peers,. you. may. be.
induced. to. the.movie.making.. I.am.
happy.that.in.such.a.case.the.inven-
tor. prevailed;. visit. http://w3.win.
tue.nl/en/.to.see.why.

May.you.find.your.own.motives.and.
enjoy.the.new.year.



8

een.vrijwilligersvereniging..Met.deze.
groep. vrijwilligers. organiseren. we.
zo’n.30.activiteiten.per.jaar.voor.kin-
deren. in. de. wijk.. Dit. zijn. kinderen.
tussen.de.4.en.12.jaar.oud.

Ook. bouw. ik. elk. jaar.mee. aan. een.
wagen. voor. de. carnavalsoptocht. in.
Breda..Daar.lopen.wij.mee.in.de.ca-
tegorie. “kleine. wagens”,. maar. met.
afmetingen. van. 8x4x4. meter. voor.
de. tractor. en. nog. eens. zoiets. voor.
de.wagen.die.erachter.hangt.zijn.wij.
toch.al. gauw.3. tot.4.maanden.aan.
het.bouwen.

Het.moge.dus.duidelijk.zijn.dat.car-
naval. ook. een. van.mijn. hobby’s. is.
waar.ik.veel.tijd.in.steek.

Verder
•. Werk.ik.in.Breda.als.vakkenvul-

ler.bij.de.Albert.Heijn.
•. Heb. ik. een. tweelingbroer. die.

veel.op.mij.lijkt,.zeggen.ze.
•. Ben.ik.slechtziend.vanwege.een.

aandoening. die. “Nystagmus“.
heet..Als.je.wilt.weten.wat.dit.in-
houdt,.vraag.me.er.gerust.naar.
tijdens. een. borrel.. Eén. ding. is.
zeker,.Nicky.is.niet.meer.alleen.

•. Heb.ik.het.uitstekend.naar.mijn.
zin.bij.GEWIS,.en.ook.bij.mijn.
studie..

In the Spotlight: Mitch Valkestijn
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Hey GEWIS’ers, ik ben Mitch 
Valkestijn en vandaag is het 

mijn beurt om “In the Spotlight” 
te staan. Om inspiratie op te 
doen werd mij geadviseerd om 
oude Supremums te lezen op het 
internet. Wat mij opviel is dat de 
redactie opvallend vaak tijdens 
een borrel iemand vraagt om 
een stukje te schrijven, zo over-
kwam het mij ook… Toegegeven: 
het is erg tactisch.

Even voorstellen
Ik.ben.dus.Mitch.Valkestijn.en.ben.
nu.20. jaar. oud.. Ik.ben. geboren. en.
getogen.in.Breda,.waar.ik.nog.steeds.
woon..Elke.dag.kom. ik.dus.met.de.
trein. richting. Venlo. naar. Eindho-
ven.en.ga.’s.avonds.weer.terug.met.
de. trein..Dit. is.echter.pas.sinds.31.
augustus. 2009,. daarvoor. heb. ik. 7.
jaar.over.mijn.VWO.diploma.gedaan..
Dat.heb. ik.gehaald.aan.De.Nassau.
te.Breda,.ik.heb.het.daar.uitstekend.
naar.mijn.zin.gehad..Het.was.alleen.
jammer. dat. ik. in. de. 5e. klas.moest.
doubleren. vanwege. een. chronisch.
tekort.aan.inzet..

Hobby’s
Een.beetje.standaard.eigenlijk:.mu-
ziek,.uitgaan,.computerspelletjes.en.
puzzels..Wat.niet.zo.standaard.is,.is.
dat. ik.al. geruime. tijd.actief.ben.bij.

I
N
F
I
M
A

(Over.Joey.en.Peter.die.mee.gaan.doen.aan.Lingo)
Simone:.“Kunnen.ze.Joey.wel.verstaan.daaro?”

(Over.jeugdbaantjes)
Roy.van.Berkeveld:.“Ik.had.wel.echt.serieus.werk.toen,.geen.vakkenvullen.ofzo”
Dion.Jansen:.“Je.hebt.je.lichaam.verkocht?”
Roy.(gaat.verder):.“....En.dat.doe.ik.nu.nog.steeds.in.het.weekend”

(Ton.heeft.een.Woutertje.in.zijn.handen.)
Lisa. (voor.de.tweede.keer.op.de.borrel):.“Wist. je.dat.ze.hier.ook.een.laars.
hebben?”

(Peter.probeert.in.te.loggen.op.de.intro.account)
“Wij.waren.intro09,.toch?”
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Op 25 november was het dan 
zo ver: alweer het vierde 

SNiC-symposium, Securiosity, 
ditmaal georganiseerd door een 
commissie uit Eindhoven. Maar 
liefst 34 GEWIS-sers waren om 
10 uur aanwezig voor een dag 
vol lezingen over security & cy-
bercrime.

De. aftrap. werd. gegeven. door. Eddy.
Willems.van.Kaspersky.Labs,.die,.na.
een.inleidend.stukje.over.zijn.bedrijf,.
vertelde.hoe. zij.malware.bestrijden.
Daarna.werden.de. deelnemers. over.
twee. zalen. verdeeld:.Walter.Belgers.
vertelde. over. hoe. met. vrij. verkrijg-
bare.software.webapplicaties.te.‘test’.
op. lekken,. terwijl. Roel. Verdult. zijn.
visie. gaf. op.het.kraken.van.de.OV-
chipkaart,. waarbij. hij. in. geuren. en.
kleuren.uit.de.doeken.deed.waarom.
hij.de.kaart.zo.verschrikkelijk.slecht.
vond.

Na.de.lunch.waren.twee.lezingen.ge-
pland,.van.Fred.Spiessens.en.Frank.
Fransen,.maar. helaas.moest. Frank.
Fransen. verstek. laten. gaan.wegens.
familieomstandigheden..Fred.Spies-
sens. liet. in. zijn. lezing. zien. hoe. je.
software. veiliger. kunt. maken. met.
zijn.framework.Scoll.

Daarna.was.het.de.beurt.aan.Ben-
ne. de. Weger. en. Piotr. Wawrzyniak..
Benne,. afkomstig. van. onze. eigen.
TU/e,.vertelde.hoe.hij.met.zijn.groep.
een. vervalst. rootcertificaat. had. ge-
produceerd,. zodat. de. basis. onder.
de. beveiligde. internetverbindingen.
weggeslagen. was. en. hoe. de. root-
certificaatverstrekkers. dit. opgelost.
hadden..Piotr.vertelde.hoe.skimmers.
pinpassen. proberen. te. kopiëren. en.
hoe.zijn.bedrijf.Collis.dit.tegen.pro-
beert.te.gaan.

Tot. slot. vertelden. Melanie. Rieback.
en. Gijs. Hollestelle. hun. verhaal..
Gijs,. een.oud.GEWIS-ser. en.AC-er,.
vertelde. vanuit. zijn. bedrijf. Deloitte.
over.het.verschil.tussen.wat.je.op.de.
universiteit.leert.en.hoe.het.er.in.de.
praktijk. aan. toe. gaat..Melanie. ging.
verder.op.de.lezing.van.Roel.Verdult.
en.liet.zien.hoe.RFID-chips.in.het.al-
gemeen.kwetsbaar.zijn.

Hierna.volgde.de.afsluiting.door.dag-
voorzitter. Foppe. Vogd,. waarna. alle.
deelnemers. voldaan. naar. huis. ver-
trokken..Ik.denk.dat.allen,.waaron-
der.zeker.de.commissie.en.de.actie-
velingen,.reikhalzend.uitkijken.naar.
volgend.jaar.

SNiC Symposium: Securiosity
S
ander Leem

ans

in
g
e
z
o
n
d
e
n
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Jeroen Slobbe (voorzitter)

Kevin Velter (secretaris)

Omar Richardson (penningmeester)

Ik.ben.Jeroen,.21.jaar.en.voorzitter.
van. de. eerstejaarscommissie. 10-1..
Momenteel.ben.ik.bezig.met.een.pre-
master. ‘Information. Security. Tech-
nologie’. aan. de. TU/e.. Qua. hobby’s.
hou.ik.van.gezelligheid.en.van.sport..
Wil. je. weten. wat. voor. sport. of. wat.
je.kan.met.deze.master,.dan.heb.ik.
maar.een.advies:.kom.naar.de.borrel.
van.GEWIS.en.vraag.het.IRL!

Hallo.aan.degene.die.dit.leest,.ik.ben.
Kevin.. Als. eerste. wil. ik. even. kwijt.
dat.ik.nooit.echt.actief.geweest.ben.
binnen. verenigingen. of. iets. anders..
Het.leek.me.echter.een.goed.moment.
om.daar.mee.te.beginnen..Het.is.een.
goede. en. leuke. manier. om. nieuwe.
mensen. te. leren. kennen,. wat. wel.
nodig.is.gezien.ik.helemaal.niemand.
hier.ken.van.voor.deze.studie..

Aangezien. ik. informatica. studeer.
zou.je.misschien.denken.dat.ik.veel.
tijd. achter. de. computer. besteedde.
voor. mijn. studie,. maar. dat. is. niet.
waar.. Een. van.mijn. hobby’s. is. wel.
gamen,.maar.dan.op.de.Xbox. (con-
trollers.ftw)..Verder.speel.ik.gitaar.en.
hou. ik. van. basketbal.. Zoals. je. aan.
mijn. spelling. kunt. zien. ben. ik. ook.
een.Brabander.

Uit.het.altijd.zonnige.Nijmegen.komt.
Omar. Richardson.. Anders. dan. zijn.
achternaam. doet. vermoeden,. heet.
zijn.vader.niet.Richard.maar.Azure.

Omar.is.een.echte.krachtpatser..Net.
als.zijn.vader.doet.hij.aan.gewicht-
heffen..Maar.voor.hem.gaat.de.uit-
spraak:.“Van.ijzer.wordt.je.niet.wij-

zer”,.niet.op..Hij.is.namelijk.pas.16.
en.zit.nu.al.hier.op.de.TU.

Als. penningmeester. van. ons. EJC.
gaat. hij. zich. helemaal. inzetten. om.
alle. kosten. van.het. feest. en. de. ac-
tiviteit.dekkend. te.krijgen..En.daar.
hebben.wij.het.volste.vertrouwen.in.
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Karin Donkers

Lloyd Fasting

Karin.is.een.spontane.jonge.meid.die.
geboren.is,.en.al.een.hele.tijd.woont,.
in.Helmond..Het.Brabantse.cultuur-
tje.zit.al.helemaal.in.haar,.en.daar-
om. is. carnaval. dan. ook. voor. haar.
een.van.de.leukste.tijden.in.het.jaar.
Ze.is.18.jaar.oud,.eerstejaars.Tech-
nische.Wiskunde.studente.

Dit. jaar. zal. zij. de. functie. van. PR.
Functionaris. op. zich. nemen.. Dat.
gaat. ze. proberen. althans.. Haar. re-
den. dat. ze.meedoet.met. de. EJC. is.
omdat. het. haar. leuk. lijkt. om. te.

doen,.ze.mensen.wil.ontmoeten,.be-
ter.leren.kennen.en.haar.mening.wil.
laten.horen..:P.En.dat.wordt.altijd.op.
prijs.gesteld.

Deze. charmante. dame. zorgt. ervoor.
dat.ze.minstens.twee.keer.per.week.
uitgaat.en.maakt.dan.de.boel.lekker.
gezellig..

Ben.je.op.zoek.naar.haar.dan.kan.je.
haar.in.de.pauze.wel.bij.GEWIS.vin-
den.en.anders.is.ze.elke.donderdag.
wel.te.vinden.op.de.borrel.

Dames. en. heren,. uit. het. prachtige.
Waalwijk. presenteer. ik. u. hier:.me-
neer. Fasting!. Gezegend. met. een.
fantastisch. gevoel. voor. ritme,. ba-
lans.en.wetenschap. is.hij.de. ideale.
kandidaat. voor.het.EJC..Hij. is. van.
alle.markten.thuis,.zowel.in.het.or-
ganiseren.van.activiteiten.als.in.het.
promoten. van. feesten. en. het. rege-
len.van.de.administratie..Dat.is.ook.
helemaal. niet. vreemd,. want. onze.
enthousiaste.Lloyd. is.gezegend.met.
het. sterrenbeeld. tweelingen,. wat.

altijd. garant. staat. voor. afwisseling,.
humor,.en.COMPLEET.UIT.JE.DAK.
KUNNEN.GAAN!

Lloyd. is. een. 18-jarige. jongen,. die.
zich. veelzijdig. opstelt. tegenover.het.
leven.. Hij. is. een. atleet,. een. musi-
cus,.een.bolleboos.en.natuurlijk.een.
feestbeest!.Naast.het.beheer.van.de.
website,.heeft.hij.ook.de.rol.van.vice-
secretaris..Dus.heb.je.vragen,.tips.of.
opmerkingen,. dan. vind. je. bij. Lloyd.
altijd.een.luisterend.oor!

Katharina Schroder

Hey. everybody..My.name. is.Katha-
rina.. I’m.23.years.old.and.I’m.from.
Germany.

After. finishing. my. Bachelor. of. ICT.
at.Fontys.in.Venlo,.I.decided.to.do.a.
Master.of.Computer.Science.and.En-
gineering. here. in. Eindhoven.. Cur-
rently.I’m.busy.doing.the.pre-master.
so.that.I.can.start.next.year,.hope-
fully,.with.the.master..When.I’m.not.
busy. learning,. I’m. mostly. working,.

playing. squash. or. training. at. the.
track. with. Asterix. (http://www.as-
terixatletiek.nl).

Since. I’ve. been. active. in. the. study.
association.in.Venlo.for.three.years,.
I.had.to.continue.here..So.I.thought.
a.good.way.to.start.my.way.in.Eind-
hoven. is. the.EJC.. I.hope. I.can.use.
my. experience. to. help. organize. an.
amazing.activity.and.an.unforgetta-
ble.party.
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Rick van den Dobbelsteen

Erwin van Duijnhoven

Bjorn Baars

Rick. is.een. jongen.van.18. jaar,.ge-
boren. op. 12. april. 1991. te. Nijme-
gen.. Hij. is. een. eerstejaars. student.
Technische. Wiskunde.. Rick. is. een.
spontane,. vriendelijke. en. gezellige.
jongen.. Hij. weet. hoe. je. een. feestje.
moet. bouwen!. En. om. een. geslaagd.
feest.te.kunnen.organiseren,.moet.je.
natuurlijk.zelf.ook.weten.hoe.je.moet.
feesten,.dus.bij.Rick.ben.je.dan.aan.
het.goede.adres!

Hij. is. met. zijn. creatieve,. kritische.
blik. en. zijn. motivatie. een. perfecte.
kandidaat. voor. de. EJC!. Dat. hij. de.
feesten. op. Ibiza. via. de. tv. nauwlet-
tend. in. de. gaten. houdt. (stiekem.
natuurlijk. omdat. hij. daar. mooie.
vrouwen.kan.zien),.zorgt.ervoor.dat.
we.een.spetterend.en.origineel.feest.
kunnen. gaan. organiseren!. Conclu-
sie,. Rick. is. een. aanwist. voor. onze.
eerstejaars.commissie!

Hoi,.ik.ben.Erwin,.eerstejaars.Tech-
nische. Wiskunde,. 18. jaar. oud. en.
lid.van.het.EJC10-1..Ik.kom.uit.het.
Brabantse.dorp.Uden,.dus.ik.voel.me.
wel. thuis. in. de. stad. Eindhoven.. Ik.
doe.veel.met.muziek,.speel.een.beet-
je.van.alles.wat,.af.en.toe.een.beetje.
gitaar. en. dan. weer. drums. en. bin-
nenkort.als.het.goed.is.ook.de.basgi-
taar..Ik.ben.daarom.ook.fan.van.ver-
schillende.rock.en.metal.bands..Het.

EJC. sprak.mij. aan. om. op. die.ma-
nier.wat.meer.betrokken.te.raken.bij.
studievereniging.GEWIS,. en. zo. ook.
een.gezellige.tijd.te.hebben.in.Eind-
hoven..Via.het.EJC.is.het.ook.mijn.
bedoeling. om.verschillende.mensen.
te.leren.kennen..Ik.hoop.dus.dat.we.
een.gezellige.activiteit.kunnen.orga-
niseren.en.dat.ik.me.nog.beter.thuis.
ga.voelen.in.Eindhoven.

Allereerst. leuk. dat. jullie. meer. van.
ons/mij. willen. weten.. Ik. zal. voor.
diegenen. die. mij. nog. niet. kennen.
me. even. voorstellen.. Ik. ben. Bjorn.
Baars,.een.achttienjarige.eerstejaars.
wiskundestudent.. Ik. ben.woonach-
tig. in. Vianen..Waar?. In. Vianen. ja..
Vianen.is.een.stadje.dat.zo’n.20.ki-
lometer.ten.zuiden.van.Utrecht.ligt..
Zelf.noem.ik.deze.stad.“het.grootste.
gehucht.van.Nederland”,.dus.dat.je.
er.nog.nooit.van.gehoord.hebt.is.lo-
gisch..Mijn.hobby’s.zijn.zeilen,.roei-
en.en.duiken,.dus.ik.ben.een.echte.
waterrat.

Voordat.ik.hier.aan.de.opleiding.wis-
kunde.ben.begonnen,. zat. ik.op.het.
Cals. College. te. Nieuwegein.. Daar.
heb. ik.een.opleiding. tweetalig.gym-

nasium. gedaan.. Ik. ben. uiteindelijk.
naar.Eindhoven.gekomen,.omdat.ik.
het. een. gezellige. knusse. stad. vond.
en.de.universiteit.erg.gecentraliseerd.
is. en. niet. ver. hoef. te. lopen/fietsen.
tussen. colleges. (mijn. motto. is. dan.
ook.liever.lui.dan.moe).

Ik. vind. het. leuk. om. in. de. eerste-
jaarscommissie. te. zitten,. omdat. ik.
op.deze.manier.al.in.mijn.eerste.jaar.
een.steentje.kan.bijdragen.aan.een.
gezellig.GEWIS.en.het.leuk.vind.om.
een. activiteit. en. feest. te. organise-
ren. dat. nooit. zal. worden. vergeten,.
natuurlijk. op. een. positieve.manier,.
door.elke.aanwezige..Op.het.moment.
van.schrijven.bekleed.ik.geen.speci-
fieke. functie.binnen.de.eerstejaars-
commissie.
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Luc de Smet

Ik.ben.Luc.de.Smet.. Ik.ben. lid.van.
de.geweldige.EJC.09/10.–.Nr..1.en.
bekleed. geen. speciale. rol. behalve.
wat. input.geven.op.de. vergadering..
Zei. ik. daar. ‘input’?. Ja,. ik. ben. een.
informatica-student.(de.enige.samen.
met.Kevin).en.soms.sluipen.er.toch.
wat.vaktermen.in.mijn.taalgebruik.

Nog. wat. nutteloze,. doch.misschien.
interessante. informatie. over.mij:. ik.
woon. eigenlijk. in. Sluiskil,. Zeeuws-
Vlaanderen. (ja,. dat. ene. deel. links-
onder.Nederland.ergens),.maar.zit.in.
Eindhoven.op.kamers.. Ik.wil.eigen-

lijk.weer.gaan.sporten.(karate),.maar.
voorlopig.is.het.nog.een.beetje.wen-
nen.en.plannen.hier,.dus.het.komt.
er.niet.zo.van..Owja,.ik.ben.als.één.
van.de.weinige.hier.nog.17,.wat. er.
voor.zorgde.dat. ik.de.eerste.maand.
geen.OV.kreeg..Plezier!.

Verder.is.er.weinig.toe.te.voegen,.als.
je.wat.wil.weten.of.melden.kan.je.me.
vinden.op.de.borrel,.internet.en.na-
tuurlijk.de.geweldige.activiteiten.en.
feesten.die.beide.EJC’s.gaan.organi-
seren.

I
N
F
I
M
A

Vivian:.“Vriendjes.zijn.irritant!”

Gijs:.Oh,.en.m’n.ouders.komen.hier.straks.trouwens.even.op.bezoek
Peter:.Ow,.dus.dan.moet.je.eten.voor.hun.veroorzaken!.

(Tijdens.het.schrijven.van.een.nieuw.GEWIS-lied)
Bert:.“We.moeten.er.voor.zorgen.dat.er.geen.verwijzingen.zijn.die.naar.ver-
loop.van.tijd.niet.meer.kloppen.”
Denis:.“Ooh.dan.kunnen.we.Frank.en.Karlijn.wel.opnemen.in.het.lied.”

(Over.de.Gothfather-versie.van.Amandus.Lundquist)
Koen.K:.“Hèb.jij.nooit.de.Gothfather.gezien?”
Nick.V:.“Nee...”
Neal.E:.“Maak.even.een.ticket.op.Trac.aan!”

Peter.Broere:.“Zijn.we.met.de.Bata.in.Nijmegen.geweest?”

Benne.de.Weger:.“Ik.ben.een.Windows-persoon..Dat.schijnt.vrij.zeldzaam.te.
zijn.in.de.security-wereld.”

(Tijdens.de.Sinterklaascantus)
Sinterklaas.(Senior):.“Spreek.jij.mij.tegen?”
Philip.Klees:.“Nee!”

(Tijdens.de.Sinterklaascantus)
Philip.Klees:.“Dit.is.mijn.eerste.cantus.vandaag.”
JoeJoe:.“Vandaag???”.

(Sander’s.krukken.stonden.in.de.weg.en.zijn.achter.de.bar.gelegd)
Sander.Kerstens.bestelt:.“Barman,.twee.krukken.graag!”

(Niek.laat.een.vreemde.constructie.zien.aan.de.instructeur.)
Ron:.“Andere.correctors.zouden.het.niet.goedrekenen.”
Niek:.“Ik.doe.het.gewoon.zolang.er.niets.over.gezegd.wordt.”
Matthijs:.“Jij.doet.dus.aan.‘design.by.corrector’.”
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Beste. GEWIS-leden,. ik. ben. Barry.
Swevels. en.ben.afkomstig.uit. Lom-
mel. (België).. Ik. ben. de. trotse. voor-
zitter.van.EJC.10².en.probeer.alles.
een.beetje. in.goede.banen.te. leiden.
binnen.onze.commissie.

Onze.commissie.bestaat.uit.3.infor-
matici. en. 5. wiskundigen.. Tezamen.
zijn.wij.begonnen.met.het.organise-
ren. van. een. feest. en. een. activiteit,.
waar.wij.u. zo. voltallig.mogelijk.ho-
pen.te.zien.

Terug. naar. mezelf,. ik. ben. student.
Technische. Wiskunde. en. ben. re-
gelmatig. te. vinden. bij. GEWIS,. met.
name. tijdens. de. middagpauzes. en.
de.borrels..Buiten.mijn.studie.houd.
ik.mij. ook. geregeld. bezig.met. voet-
ballen,. schaken. en. dansen.. Ik. ben.
ook.redelijk.vaak.aanwezig.op.Stra-
tumseind.waar.ik.met.u.allen.wil.ge-
nieten. van.het. nuttigen. van. enkele.
pilsjes.

Daag,.d´n.állingen.GEWIS!.Ikke.mág.
ók.´n.bietje.óver.m´n.ájge.zègge..Ikke.
bèèn. Anne. Smeets,. bèèn. áchttien.
jórre.jong.en.doew.rèkene.op.TU/e..
Ikke. bèèn. ók. d’n. sikkertaris. van. ‘t.
EJC.10-2,.doew.swèrres.dánsen.en.
án. ’t. ènd. van. de. wèèk. doew. ikke.
Scouting.

Ikke.bèèn.bèj.’t.EJC.gegòn,.omdáj.ge.
dingen. kan.doen. vur. d’n. ááwereja-
ors.en.d’n.állingen.GEWIS.ók.bitter.
lèjert.kènne.mi.diene.dingen..Nó.dè.
jaor. blie. ikke. dingen. doen. bèj. GE-
WIS..Ikke.blie.rikke.en.ikke.blie.bòr-
relen..Óp. d’n. bòrrel. kriejg. ikke. gèr.
biejr,. dá. ik. gèr. mi. áw. zuup,. maor.
ikke.zuup.liever.Apfelkorn.

Barry Swevels (voorzitter)

Anne Smeets (secretaris)

Hallo.GEWIS’ers!.Mijn.naam.is.Rick.
Staals. en. ik. woon. al. sinds. mijn.
tweede.levensjaar.bij.mijn.ouders.in.
Eindhoven.. Ik. ben. (op. het.moment.
dat. deze. Supremum.bij. jullie. in. de.
bus. valt). 18. jaar. oud.. Ik. ben. bezig.
met. mijn. eerste. jaar. Technische.
Wiskunde.en.ik.heb.totaal.geen.spijt.
van.mijn.keuze!.In.mijn.vrije.tijd.ga.
ik.graag.naar.concerten.en.comedy/

cabaretvoorstellingen.. Ook. ben. ik.
vrijwel. altijd. op. donderdag. bij. de.
GEWIS-borrel. te. vinden,. en. vaak.
daarna. ook. op. het. Stratumseind..
Op.die. twee.plaatsen.beoefen. ik.de.
schone.kunst.van.het.bier.drinken,.
met. veel. passie. en. inzet.. Ik. hoop.
jullie.allemaal.te.zien.op.onze.EJC-
activiteit.en.-feest!.Houdoe!

Rick Staals
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Deze. gelegenheid. grijp. ik. aan. om.
mezelf. eens.goed.voor. te. stellen.. Ik.
ben.Sjoerd,.Sjoerd.van.Bavel..Ik.kom.
uit.een.buitenwijkje.van.Den.Bosch..
Ik.ben.fan.van.Fanta,.enthousiasme.
en. mooie. dingen.. Mooie. muziek,.
kunst,. gedichten. of. wat. dan. ook..
Iets.waarvoor. je. stil. blijft. staan.om.
er.naar.te.kijken.

Binnen. het. EJC. 10-2. ben. ik. pen-
ningmeester..Mijn.taak.is.om.ervoor.
te.zorgen.dat.de.begrotingen.kloppen.
om. de. activiteiten. financieel. klop-
pend.te.krijgen..Daarnaast.vergader.

ik.gezellig.mee.elke.week..Als.insider.
kan. ik. jullie. alvast. verklappen,. het.
worden.leuke.activiteiten.

Daarnaast. studeer. ik. ook. nog. wis-
kunde..Mijn.motto. is:. “alles. begint.
met. ambitie”,. elk. achterlijk. plan.
met.een.minuscule.kans.van.slagen.
maar.wat.wel.een.briljant. resultaat.
heeft.als.het.lukt,.is.het.zeker.waard.
om.voor.te.gaan.

Behalve. studie,.GEWIS.en.het.EJC.
ben.ik.ook.nog.lid.van.het.gele.Dop-
pio.

Nou,. dan. nu. even. over.mij,. ik. ben.
Jeroen,.leeftijd:.20.jaar,.lengte:.tus-
sen.de.1.50m.en.de.2.00m,.genoeg.
over.mij. voor. hier,. lees.maar.meer.
over.mij. op.de.website.. Ik. zit. in.de.
EJC10-2. omdat. toen. ik. tijdens. de.
Intro,. overigens. in. ontoerekenings-
vatbare.toestand,.“ja”.heb.gezegd.op.
de.vraag.of.ik.erbij.wilde..Met.de.EJC.
wil.ik.wereldvrede.bereiken.en.gratis.
bier.voor.iedereen..Verder.wil.ik.wel.
actief.worden.binnen.GEWIS,.onder.

andere.door.regelmatig.even.te.con-
troleren.of.mijn.tweede.EJC-doel.al.
bereikt. is,. tot.nu.toe.helaas.zonder.
succes..Daarnaast.ook.door.functies.
te.gaan.bekleden.waarvan.ik.nu.nog.
niet.weet.wat.deze. inhouden,.maar.
die.me.wel. leuk.lijken..Als.typische.
eigenschap.van.mezelf.zou. ik.graag.
willen. noemen. dat. ik. stukjes. over.
mezelf. altijd. te. vroeg. (ik. mag. nog.
twee.woorden),.en.zonder.zinnig.slot.
laat.eindigen...

Beste. GEWIS-leden,. mijn. naam. is.
Kaj. Nelissen.. Begin. jaren. ‘90. zag.
ik. het. levenslicht. in. Maastricht. en.
sindsdien.woon. ik. in. het. gemoede-
lijke,. so-called. toeristendorpje. Val-
kenburg.aan.de.Geul. in.het.zuiden.
van.Limboland.

Ik. studeer. Technische. Informatica,.
en. ben. dan. ook. het. buitenbeentje.
in. mijn. familie. die. louter. uit. digi-
beten.bestaat.die. al.moeite.hebben.
met.de.aan/uit-knop.vinden..Naast.
levenloos.bezig.zijn,.heb.ik.als.grote.
passie. tafeltennis. (nee,. geen. “ping-
pong”),. waarbij. ik. de. eer. van. TTV.
Sibbe.hoog.probeer.te.houden.

Vraag.me.niet.hoe.ik.in.de.EJC10-2.
ben. beland,. ik. heb. zelf. amper. enig.
idee.. Maargoed,. iemand. moet. toch.
die. welhaast. exotische. verzameling.
figuren. die. zich. mede-EJC10-2’ers.
noemen.in.toom.houden?

Mij.kun. je.vooral. tijdens.de.pauzes.
bij.GEWIS.tegenkomen,.als. ik.niets.
te.doen.heb. tenminste.. Tot. slot.wil.
ik.nog.even.het.volgende.zeggen:.kijk.
uit. met. onze. notuliste. Anne,. jullie.
weten.vast.wel.waarom...

Sjoerd van Bavel (penningmeester)

Jeroen van Oorschot

Kaj Nelissen
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Hoi.GEWIS’ers,.Ik.zal.mij.even.voor-
stellen,. ik. ben. Matthijs. Zwaan,. 18.
jaar. oud,. en.woon. in.Boxtel..Naast.
websites. maken. is. stijldansen. een.
grote.hobby.van.mij..

Ik.ben.het.laatste.lid.binnen.EJC10-
2.dat.erbij.is.gekomen.na.een.lange.
zoektocht.van.onze.voorzitter,. ik.zit.
namelijk.bij.veel.wiskundigen.die.me.
niet.gelijk.(her)kenden.

Ik. heb. mij. opgegeven. voor. de. EJC.
omdat. ik. graag. commissie-ervaring.
wil. opdoen. en. omdat. het. mij. leuk.
lijkt.om.iets.te.organiseren..

Persoonlijk.vind.ik.het.leuk.om.wat.
actief.bezig.te.zijn.met.andere.men-
sen.binnen.GEWIS..

Of. ik. later. nog. ander. (commissie)
werk.binnen.GEWIS.ga.doen.wacht.
ik.nog.even.af.

Matthijs Zwaan

Goedendag. studiegenootjes.. Ik. ben.
Petra.van.den.Helder.en. ik.studeer.
technische. wiskunde.. Mijn. hele.
leven. woon. ik. al. in. Brabant,. en. al.
meer. dan. 10. jaar. woon. ik. in. Ber-
gen. op. Zoom.. Tenminste,. totdat. ik.
een.paar.maanden.geleden.een.ka-
mer.vond.in.Eindhoven..Nu.kan.het.
feesten. pas. beginnen,. zonder. een.
laatste.trein.om.half.11..Tijdens.de.
intro.werd.mij. verteld. over. de. Eer-
stejaarscommissie.. Er. werd. gezegd.

Petra van den Helder

dat.er.een.paar.mensen.zouden.zijn.
met.wie.je.dan.een.feest.en.een.acti-
viteit.organiseert..“Mee.doen!”.dacht.
ik..Er.bleken. echter.behoorlijk. veel.
mensen. hetzelfde. idee. te. hebben.
en. ik. ben,. samen.met. ongeveer. de.
helft,.in.EJC.10-2.gekomen..Ik.vind.
het.vooral.leuk.om.iets.aan.activitei-
ten. te. regelen.en.natuurlijk.om.erg.
veel.mee.te.feesten..Ik.loop/stuiter/
spring/huppel/dans.ook. regelmatig.
rond.bij.GEWIS..Dus.ik.zie.je.daar!

I
N
F
I
M
A

Florian:.“Nicky.heeft.chocomel.gedronken,.zijn.laptop.is.stuk!”
Nicky:.“Hij.is.niet.stuk!.hij.doet.het.alleen.niet...”

Nicky:.“Ik.verstond:.van.een.kale.clit.valt.niet.te.plukken...”

(Na.het.horen.van.Florian.zijn.achternaam)
Kerstens:.“Van.der.Wielen,.waarom.zou.je.je.kind.zo’n.naam.willen.geven?”
Florian:.“Omdat.dat.je.eigen.achternaam.is,.halve.zool.”

(Thijs.vraagt.of.Frank.mee.gaat.naar.het.I.V.V.Bourgondisch.Weekend.)
Frank:.“Vorig.jaar.was.ik.jarig!”.

ID-meisje. tegen. ID-jongetje:. “Waarom.gaan.we.eigenlijk. voor.1.verdieping.
met.de.lift?”

Mattijn:.“What.are.you.going.to.do.this.weekend?”
Philipp:.“I’m.going.from.beach.to.beach,.to.dig.some.holes..As.usual.”.

(videocollege.van.Ray.Kurzweil)
Ray:.“genes.are.in.fact.software..each.of.those.genes.is.a.software.program,.
it’s.not.written.in.C++....I.think.it’s.written.in.Cobol”
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Ice skating (Tom Slenders)
At. Tuesday. 15. december. the. AC.
went. to. the. ice. rink. to. ice. skate..
About. 30. . GEWISsers. gathered. at.
the.entrance.of.the.ice.rink..Some.of.
them.brought.there.own.ice.skates,.
some. others. never. saw. an. ice. rink.
before.. After. showing. their. sports.
card. to. the.grumbly.cashier,.every-
one.went.to.the.hockey.ice.rink..The.
people. that. ice. skated. before. star-
ted. skating. nice. circles. very. fast..
But. some.people. that. never. skated.
before. could. not. let. go. of. the.wall..
After.half.an.hour.ice.skating.at.the.
hockey. ice. rink,.most.of. the.people.
could.stand.on.their.skates.without.
falling..But.some.of.them.still.could.
not,.that.is.why.we.went.to.the.large.
ice.rink.

There. are. some. iron-ice-support-
things.there..So.the.people.that.still.
could.not.stand.on. their. ice.skates.
all.by.themselves.had.something.to.
protect.them.from.falling..Of.course.
this.did.not.mean.that.none.of.them.
fell..For.example,.Mark.fell.with.his.
iron-ice-support-thing. and. glided.
quite. some. meters. on. his. knees..
For. some. reason. he. burned. his.
knees.with.that..Most.of. the. foreig-
ners.could.not.skate.before.this.day,.
but.most.of.them.could.skate.quite.
well.after.skating.for.about.an.hour..
Though. it.was.quite. exhausting. for.
some.of.them.

After.about.an.hour.and.a.half.of.ice.
skating.everybody.went.to.the.café.to.
drink.some.hot.chocolate.or.a.deli-
cious.Irish.coffee..Talking.about.the.
awesome. time. they.had.on. the. ice..
AC.Ice.skating.was.a.very.nice.event.
and.we.will.definitely.go.again.next.
year.

Sinterklaascantus (Wessel Prins)
Het.was.op.de.donkere.winteravond.
van.2.december.dat.wij.met.zijn.al-
len. samenkwamen. om. het. gewel-
dige.feest.van.Sinterklaas.te.vieren..
We.namen.plaats.aan.een. rij. tafels.
waar. wij. vol. smart. op. de. Sint. gin-
gen. wAChten.. Na. enig. tijd. en. vele.
malen. “sint. kom.maar. binnen.met.
je.knecht”.zingen.kwam.de.Sint.bin-
nen..Helaas.werd.dit.mooie.moment.
verpest.door.de.AC.die.meteen.al.in.
de.fout.ging.door.de.Sint.niet.als.eer-
ste. een. biertje. aan. te. bieden,. . wat.
tot. de. eerste. van. vele. straffen. van.
die.avond.zou.leiden...Toen.eenmaal.
iedereen.van.bier.voorzien.was.kon.
de.cantus.beginnen..De.Sint.en.zijn.
pieten.regeerden.met.harde.hand.en.
het.duurde.niet.lang.voordat.mr..Nij-
huis. en.mw.. Aerts. bij. iedere. klank.
van.de.bel.een.ad.fundum.moesten.
uitvoeren...Na.ongeveer.een.uur.can-
tussen.was.het.tijd.voor.Tempus.in,.
Cantus.ex.. .En. toen.we.weer. terug.
kwamen.verblijdde.Thomas.ons.met.
een. Sinterklaasverhaal. over. Mega.
Mindy..Na.al.dit.geks.en.omdat.veel.
mensen.moeite.kregen.met.het.aan-
raken.van.het.puntje.van.hun.neus.
werd. de. cantus. afgesloten. en. kon.
het.nadrinken.beginnen,.waar.ik.mij.
helaas.wat.minder.van.kan.herinne-
ren..Alles.bij.elkaar.was.het.dus.een.
geweldig.Sinterklaas.feest..

ACtivities
Tom
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Na de afgelopen Mexicaanse 
borrel te hebben meege-

maakt en gezien te hebben wat 
zo een dergelijke borrel met 
mensen doet, vroeg ik me af 
waarom een Mexicaanse borrel 
bij sommige bezoekers verschilt 
van een andere verlengde speci-
ale borrel. Hierbij kwam ik tot de 
conclusie dat het misschien wel 
eens door de tequila zou kunnen 
komen. Dit stukje gaat dan ook 
over de drank tequila en de ef-
fecten ervan op mensen.

Tequila. is. een. Mexicaanse. alco-
holische. drank. gemaakt. van. een.
speciale. soort. agave. uit. het. gebied.
Santiago. de. Tequila.. Het. heeft. een.
alcoholpercentage. tussen. de. 38. en.
40.procent..Het.wordt.genuttigd.op.
traditionele. wijze.. Dit. gebeurt. door.
eerst.wat.zout.op.je.hand.te.strooien,.
dit.er.af.te.likken,.hierna.de.inhoud.
van.het.shotje. in. je.wang.te.steken.
en. de. smaak. te. vermengen.met. de.
smaak.van.een.schijfje.citroen..Deze.
zout/citroen.combinatie.heeft. in.de.
hitte. zelfs. een. nuttige. functie.. Het.
compenseert.het.verlies.aan.minera-
le.stoffen.dat.wordt.veroorzaakt.door.
het. hevig. transpireren.. Deze. tradi-
tionele. drinkwijze. werd. rond. 1900.
zelfs.verplicht.gesteld.in.Mexico.door.
de. toenmalige. president.. De. reden.
hiervoor. was. dat. er. teveel. Mexica-
nen.omkwamen.door.een.gebrek.aan.
vitaminen.en.mineralen.

Tequila. is. een. sneaky. drankje.. In.
het.begin.merk.je.er.weinig.van..De.
drank.heeft.niet.al.te.veel.smaak..Je.
proeft.de.alcohol.ook.maar.een.beetje.
en.in.combinatie.met.zout.en.citroen.
merk. je. er.helemaal.weinig. van..Je.
denkt:.“Ik.voel.nog.niks,.dus.doe.er.
nog. maar. een,. en. nog. een. en. nog.
een.”.Je.voelt.er. immers. (nog).niets.
van..Hier.komt.dan.ook.de.uitspraak.
‘Tequila.komt.nooit.alleen’.vandaan..
Later.op.de.avond.komt.dan.de.klap..
Je.komt.de.fameuze.man.met.de.ha-
mer.tegen.

Afsluitend. een. anekdote. die. nog-
maals. het. hierboven. genoemde. be-
vestigt:. Alcohol. drinken. is. alsof. je.
een. feestje. houdt. in. je. maag. en. je.
maag. is. de. uitsmijter.. Het. begint.
met.bier..Hij.laat.alle.soorten.en.ma-
ten.bier.toe.want.het.is.allemaal.bier,.
bier. kent. elkaar. en. de. maag. kent.
bier.uiteraard..Als.ze.het.maar.rustig.
houden..Daarna.komt.er.een.scotch.
voorbij..Deze.speelt.wat.op.zijn.doe-
delzak. en.wordt. ook. toegelaten..De.
spanning.begint.al.want. ze.kennen.
elkaar.niet..De.maag.houdt.het.nog.
allemaal.onder.controle..Hierna.wor-
den.ook.alle.andere.likeuren.toegela-
ten.als.Sambuca,.Jenever,.Licor.43..
Nu.wordt.het.toch.een.beetje.rumoe-
rig.in.de.maag.en.hij.waarschuwt.ze..
Maar.dan,.wie.komt.er.altijd.op.het.
eind.van.de.avond.langs:.tequila..Het.
probleem. is,. tequila. komt. nooit. al-
leen,.er.zijn.er.altijd.zeven.of.acht.op.
een. rij.. De.maag. biedt. tegenstand..
Hij.heeft.ze.drie.weken.geleden.ook.
al. binnen. gelaten. en. toen. hebben.
ze. de. plek. geruïneerd.. Uiteindelijk.
wordt.er.toch.ééntje.binnen.gelaten..
Maar.dan.begint.het.probleem.want.
tequila.is.sneaky..Je.merkt.het.niet,.
ze.laten.hun.maatjes.binnen.als.nie-
mand.kijkt..En.dan.wordt.er.met.ge-
weren.geschoten.op.het.feestje.en.de.
uitsmijter.is.het.zat:.allemaal.eruit!.
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Mexicaanse borrel en Tequila

De gebieden waar tequila wordt ge-
produceerd (donker groen) en de ge-
bieden waar de agaves worden ver-
bouwd (licht groen). Bron: Wikipedia
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Vrijdag 11 december was het 
zover, eindelijk stond de 

eerstejaarsexcursie op het pro-
gramma (eerst gepland op 16 
oktober, maar toen kon deze he-
laas niet doorgaan door een te 
klein aantal inschrijvingen).

Dankzij. een. subsidie. van. het. Uni-
versiteitsfonds. Eindhoven. konden.
we.om.9.uur.vertrekken.met.een.bus.
naar.Veghel.om.daar.als.eerste.Van-
derlande.te.bezoeken..Na.een.kleine.
twintig.minuten.waren.we.al.in.Veg-
hel,.af.en.toe.vergeet.je.hoe.dichtbij.
het. is.. Hier. werden. we. ontvangen.
met.wat.te.drinken,.waarna.een.pre-
sentatie. over. Vanderlande. volgde..
Hierbij. werd. ook. een. leuk. filmpje.
getoond.over.het.bagagesysteem.op.
Londen.Heathrow.

Na.deze. inleidende.presentatie.wer-
den.we. in. groepjes. rondgeleid. door.
de. fabriek. van. Vanderlande,. waar.
elk. bedrijf. een. kleur. kan. kiezen.
voor.de.onderdelen.van.het.bagage-
systeem..Daarna. bezochten.we. een.
aantal. proefopstellingen.. Bijvoor-
beeld.hoe.koffers.opgeslagen.werden.
in.rekken.en.toch.heel.snel.terugge-
vonden. worden,. een. pakjessorteer-
systeem.en.een.systeem.om.koffers.
te.transporteren.(40.km/h)..Erg.gaaf.
om. te. zien!. Na. een. korte. afsluiting.
vervolgden.we.onze.reis.naar.Venlo,.
waar.de.mensen.van.Océ.al.in.span-
ning.op.ons.aan.het.wachten.waren.

Excursie Vanderlande en Océ
Leanne S

cheepers
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Daar. aangekomen.maakten.we. een.
groepsfoto. die. we. later. meekregen.
op. A0-formaat.. Er. volgde. een. pre-
sentatie. over.wat.Océ. precies. doet:.
printen.. Hierna. vertelden. twee.
mensen. iets. over. respectievelijk.
Software&Informatica. an. sich. en.
Software&Informatica.bij.Océ,.zodat.
de.eerstejaars.eens.echt.konden.zien.
wat.ze.hier.later.in.de.praktijk.mee.
kunnen..Vervolgens.werden.we.weer.
in.groepjes.verdeeld.en.kregen.we.al-
lemaal.een.afgestudeerde.informati-
cus.mee.die.ons.langs.verschillende.
printers. leidde.. Bijvoorbeeld. een.
printer.die.360.pagina’s.per.minuut.
kon. printen,. waarvan. de. opstelling.
bijna.10.meter.lang.is..Had.de.TU/e.
maar. zulke. printers!. Terug. aange-
komen.in.het.restaurant.konden.we.
onze.begeleider.kort.interviewen.over.
waarom.hij.voor.Océ.had.gekozen.en.
hoe.hij.de.studie.had.ervaren..Hier-
uit.kwam.dat.ze.elke.vrijdagmiddag.
zelf.werken.aan.nieuwe.handige.gad-
gets.buiten.het.project.om,.die.af.en.
toe.ook.echt.gebruikt.gaan.worden..
Ter.afsluiting.was.er.nog.een.heer-
lijke.broodmaaltijd.en.ontving.ieder-
een.een.sudokuboekje.van.Océ..Ook.
kun. je. de.mooie. groepsfoto. als. het.
goed.is.al.bewonderen.bij.GEWIS.
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Zoals waarschijnlijk verwacht, 
gaat ons Supremumstukje 

dit keer over onze carnavalsac-
tiviteiten. Zowel de activiteit die 
al voorbij is, als de activiteiten 
die er nog aan gaan komen. Na-
tuurlijk zal ook de nieuwe GEWIS 
prins Martie I zichzelf voorstel-
len voor de paar mensen die hem 
nog niet kennen.

Om.een.mooie.chronologische.volg-
orde.aan.te.brengen.in.dit.stukje.be-
ginnen.we.met.de.Dieszitting.2009,.
die. helaas. alweer. voorbij. is.. Na. 10.
weken. intense. voorbereidingen.was.
het.op.de.ellefde.van.de.ellefde.dan.
eindelijk.zo.ver..In.het.begin.van.de.
avond.hebben.artiesten.zoals.Johan.
Vlemmix.en.Ties.van.Lierop.iedereen.
vermaakt. met. hun. kunsten.. Uiter-
aard. speelden. De. Hurkers. gepaste.
muziek. om. dit. te. omlijsten.. Na. de.
pauze. was. het. de. beurt. aan. GE-
LIMBO.om.samen.met.de.twee.oud-
prinsen.de.nieuwe.GEWIS-prins.op.
het.podium.te.brengen..Na.een.eigen.
versie.van.het.kerstverhaal,.waarbij.
enig. stunt-. en. vliegwerk. kwam.kij-
ken,.stond.GEWIS-prins.Martie.I.in.
een. kersttafereeltje. tussen. ons. in..

Uiteraard. was. de. avond. nog. jong.
toen. de. prins. volledig. geïnstalleerd.
was,. zodat. de. “afterparty”. los. kon.
barsten.. . Via. deze. weg. willen. we.
graag. nogmaals. iedereen. bedanken.
die.op.enige.wijze.een.bijdrage.heeft.
geleverd.aan.deze.fantastische.acti-
viteit!
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Nu.de.nieuwe.GEWIS-prins.be-
kend. is. kunnen.we. verder. kij-
ken.naar.de.carnavalsplanning..
Om.te.beginnen.is.er.het.Groot.
Federatiebal. van. de. Federa-
tie. Eindhovens. Carnaval. (FEC).
waar.ook.de.nieuwe.Stadsprins.
bekend.wordt.gemaakt..Als.GE-
LIMBO.zijn.we.dit. jaar.officieel.
gevraagd.of.we.willen.toetreden.
tot. deze. federatie.. Tijdens. car-
navals.zullen.we.dan.ook.als.scv.
GELIMBO. (studenten. carna-
valvereniging. GELIMBO). door.
het.leven.gaan..Dit.heeft.onder.
andere.als.voordeel.dat.volgend.
jaar.de.Stadsprins.onze.Dieszit-
ting. zal. bezoeken..Op. zaterdag.
6.februari.zullen.we.dus.voor.de.
eerste. keer. als. FEC-vereniging.
deelnemen.aan.het.federatiebal.
in.het.Parktheater..De.dag.erna.
(zondag.7.februari).is.er.de.prin-
sereceptie.van.de.Stadsprins.in.
het. Parktheater. waar. wij. aan-
wezig. zullen. zijn. van.13.00. tot.
17.00.uur..Iedereen.is.van.harte.
welkom.bij.de.prinsereceptie.

Op. donderdag. 11. februari. barst.
carnaval.dan.echt. los.voor.ons.met.
de.start.bij.het.College.van.Bestuur.
en.daarna. onze. tocht. langs.diverse.

carnavalsborrels. op. de. universiteit,.
uiteraard.eindigend.bij.GEWIS..Vrij-
dagochtend. zullen. we. zorgen. voor.
een. smakelijk. katerontbijt. bij. GE-
WIS. tegen. een. kleine. vergoeding..
Vrijdagavond.zal.dan.het.GELIMBO-
treffen.in.Eindhoven.voor.de.tweede.
keer. plaatsvinden..Na. deze. succes-
volle.avond.van.vorig.jaar.komt.er.dit.
jaar.dus.een.vervolg.

Ook.het.GELIMBO-treffen. in.Maas-
tricht.vindt.dit.jaar.weer.plaats..Op.
carnavalsmaandag. vertrekken. we.
rond. 13.00. uur. naar. de. hoofdstad.
van.Limburg.om.daar.tradioneel.de.
carnavalsmaandag.door.te.brengen..
Moe.maar.voldaan.nemen.we.dan.de.
laatste.trein.terug.richting.het.noor-
den.

Uiteraard. is. het. nog. mogelijk. dat.
er. wijzigingen. en/of. toevoegingen.
komen.in.het.programma..Het.defi-
nitieve. programma. zal. enige.weken.
voor. carnaval. verspreid. worden. via.
posters.op.vloer.10.van.het.Hoofdge-
bouw.en.via.de.GEWIS-mail.
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Het verhaal van Sander, over 
dat je geen plannen moet 

maken voor de dag van morgen. 
Vijf november, een memorabele 
donderdag. Deze donderdag was 
anders dan andere donderda-
gen, omdat ik (Sander) deze don-
derdag naast borrelen en raiden, 
ook moest zaalvoetballen. 

Na.een.gezellige.borrel.met.weinig.al-
cohol,.reisde.ik.af.naar.een.sportzaal.
net. buiten.Eindhoven. om.daar. een.
NZVB-wedstrijd.te.spelen.tegen.een.
niet.nader.te.noemen.team..Wij.van.
Totelos. N4. begonnen. sterk,. maar.
kwamen.toch.onverdiend.op.een.1-0.
achterstand..Net.voor.rust.werd.het.
echter.verdiend.1-1.en.we.wisten.dat.
er.na.de.rust.nog.van.alles.kon.ge-
beuren..Waar.we.echter.niet.op.ge-
rekend. hadden,. was. dat. ik. net. na.
rust.zo.verkeerd.terecht.kwam.dat.ik.
klaar.was.met.voetballen..Zeker.voor.
die. avond.. Toch.maar. gedoucht. en.
naar.huis.gefietst,.maar.de.volgende.
morgen.zou.blijken.dat.ik.toch.echt.
even. langs. het. ziekenhuis. moest..
Daar.bleek.dat.mijn.knieband.af.was.
gescheurd.en.zonder.verdere.opera-
tie.kon.ik.voor.zes.weken.het.gips.in.

Een. zelfde. verhaal. geldt. ongeveer.
voor.Sam,.alleen.gebeurde.het.in.zijn.
geval.bij.rugby,.niet.op.een.donder-
dag. en. brak. hij. zijn. kuitbeen.. Een.
nogal. logge. tegenstander. gleedt. in.
volle.vaart.uit.en.nam.in.zijn.schui-
ver. Sam. zijn. onderbeen. mee.. Zon-
der.hier.veel.aan.te.kunnen.
doen,.kreeg.Sam.een.mooie.
schroef.in.zijn.enkel.en.een.
leuk.roze.gipsje.om.zijn.ge-
hele.voet.

Een. grote. overeenkomst.
tussen. ons. beiden,. naast.
dat. we. members. zijn. van.
Twisted.Faith,.is.dat.we.bei-
de.vast.zaten.aan.een.lange.
periode. van. kruklopen. en.
afhankelijkheid.. Geen. idee.

of.jullie.weten.hoe.zwaar.kruklopen.
is,. maar. het. limbopad. aflopen.met.
krukken. staat. ongeveer. gelijk. aan.
een.halve.marathon.

Gelukkig.zijn.er.ook.in.deze.tijd.nog.
steeds.helden.en.is.één.daarvan.nog.
GEWIS-lid. ook.. Ivo. van. der. Linden.
is.zijn.naam.en.na.zijn.optreden.in.
“Beauty.en.de.Nerd”.moet.deze.naam.
jullie. allen. bekend. voorkomen.. Ivo.
was. toevallig. de. eigenaar. van. een.
sportief.getunede.Suzuki.Alto.en.een.
parkeerkaart.en.was.zo.enorm.vrijge-
vig.in.het.begin.zijn.auto.uit.te.lenen.
aan. Sam. en. Vinny.. Toen. Sam. zijn.
rooster.beter.aan.bleek.te.sluiten.op.
dat.van.Ivo,.besloot.Ivo.om.Sam.elke.
ochtend. op. te. halen. en. weer. naar.
huis.te.brengen..Toen.ook.Sander.in.
de.lappenmand.terecht.kwam,.werd.
ook.hij.netjes.elke.ochtend.door.Ivo.
opgehaald.en. ‘s.middags.weer.afge-
zet..En.zo.gaat.dat.op.moment.van.
schrijven.nu.al.een.week.of.vier.

Naast.het. verklaren. van.de. rolstoel.
en. loopkrukken. bij. GEWIS,. is. dit.
Supremumstukje.dan.ook.vooral.be-
doeld.als.knipoog.en.bedankje.rich-
ting.Ivo..We.zijn.allebei.erg.dankbaar.
voor. de.moeite. die. Ivo. in. ons.heeft.
gestoken.toen.we.afhankelijk.waren.
van.zijn.vervoer.en.kunnen.hem.hier.
niet.genoeg.voor.bedanken!

Namens. Sam. en. Sander,. IVO. BE-
DANKT!
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Ik heb altijd geroepen, dat ik 
over Sander wel een boek zou 

kunnen schrijven. Maar toen ze 
een dag of vijf geleden belden 
met de vraag of ik op een A4/tje 
iets over Sander kan en wil ver-
tellen, valt dat toch tegen. Niet 
dat er over Sander niets te ver-
tellen valt of dat we niets met 
hem meemaken, integendeel. 
Maar om dat dan netjes op pa-
pier te krijgen. Maar ik doe een 
poging.

Ik. ben. Hannie. Kerstens,. getrouwd.
met.Kees.en.moeder.van.Sander.en.
Niels..Sander.werd.op.vrijdagavond.
19.augustus.1988.geboren..De.ver-
loskundige.zei.dat.hij.een.denkertje.
zou.worden..Bij.de.geboorte.had.hij.
zijn.handje.aan.zijn.hoofd,.alsof.hij.
aan. het. denken. was.. Zijn. doopna-
men. zijn. Servaas. Lambrecht,. ver-
noemd.naar.zijn.opa.

Om.op.dat.denken.terug.te.komen,.
dat. klopt. wel.. Sander. heeft. altijd.
graag. naar. school. gegaan.. Eerst. 8.
jaar.op.basisschool.De.Rank.bij.ons.
in. Sprang-Capelle.. Daarna. 6. jaar.
Atheneum.op.het.Willem.van.Oranje.
college. in.Waalwijk. en. nu. voor. het.
4e.jaar.op.de.TU.Eindhoven..Nu.doet.
hij.een. jaar.bestuur.van.GEWIS.en.
volgend.jaar.hoopt.hij.weer.verder.te.
gaan.met.zijn.studie.wiskunde.

Besturen. zit. hem.wel. een. beetje. in.
het. bloed.. Zo. is. Sander. voorzitter.
geweest. van. de. Crocus.. Dat. is. een.
christelijke. jongerensoos. bij. ons. in.
de.buurt..Wij.zijn.protestant.en.gaan.
naar.de.hervormde.kerk...Het.geloof.
en.vooral.de.normen.en.waarden.die.
het.geloof.meebrengt.zijn.voor.San-
der.erg.belangrijk.

Een. van. zijn. grote.hobby´s. is. com-
puteren..Volgende.week.in.de.kerst-
vakantie,. organiseert. hij. weer. een.
LAN..Met.veel.enthousiasme.en.grote.
inzet,.zoekt.hij.dan.een.locatie,.zorgt.

Je moeder!
voor. stroom,. doet. de. inkopen.. Ook.
leest.hij.graag..Als.ik.achter.me.kijk.
in.de.boekenkast.zie.ik.de.series.van.
Tolkien,.Rowling.en.Dan.Brown.

Maar. zijn. grootste. hobby. is. skiën..
Het.toeval.wil.dat.een.zusje.van.mij,.
dus.een.tante.van.Sander.in.Westen-
dorf.woont..Een.bekend.skidorpje.in.
Oostenrijk..Ook.volgend. jaar. febru-
ari.zouden.we.met.ons.vijven,.Mar-
jon.de.vriendin.van.Sander.zou.voor.
het.eerst.met.ons.meegaan,.weer.op.
wintersport.gaan..Maar.Sander.heeft.
met. zaalvoetbal. in. Eindhoven. zijn.
knieband.gescheurd.en.is.afgelopen.
vrijdag.pas.na.zes.weken.uit.het.gips.
gekomen..Dus.dat.wordt.niet.skiën.
over.een.paar.weken..

Goeie. eigenschappen:. sociaal,. hu-
mor,. enthousiast,. actief,. leergierig.
Minder. goeie. eigenschappen:. cha-
oot,.ongeduldig.en.kan.zichzelf.hele-
maal.verliezen.in.een.computerspel,.
boek.of.film..Dan.is.contact.maken.
onmogelijk.. Ik. moet. stoppen,. want.
Sander.word.ongeduldig.en.nieuws-
gierig.d´rbij.

Ik.wens. jullie.een. leerzaam,.gezond.
en.gelukkig.Nieuwjaar!

H
annie Kerstens
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Cijferpuzzel
H

alf 5
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Herschik de cijfers in de af-
beelding zodanig dat alle 13 

getallen (de onderste regel be-
staat dus uit twee getallen) deel-
baar zijn door 7. Getallen mogen 
beginnen met een 0, en het bo-
venste getal mag dus ook 0 zijn. 
We zien graag uitwerkingen te-
gemoet die uitleggen hoe je aan 
de oplossing gekomen bent. En 
bij voorkeur iets creatiever dan 
“Ik heb een for-lus geschreven 
die alle mogelijkheden afgaat”. 
Dat is sowieso waarschijnlijk 
geen goed idee, want er zijn 
meer van 1015 manieren om de 
cijfers te plaatsen.

In.de.huidige.configuratie.zijn.de.ge-
tallen.dus:

1e:. 48. . 8e:. 1
2e:. 258.. 9e:. 11
3e:. 25. . 10e:. 22334
4e:. 1136. 11e:. 4556677
5e:. 136.. 12e:. 88
6e:. 479.. 13e:. 99
7e:. 79

Deze. configuratie. is. uiteraard. geen.
oplossing.

Stuur. je. antwoord. vóór. 1. maart.
2010.naar.puzzel@gewis.nl

Uit. de. juiste. oplossingen. kiest. de.
redactie.(in.samenwerking.met.Half.
5). een. winnaar.. Hij/zij. wint. een.
GEWIS.bier-pul.(en.een.borrelkaart..
om.de.nodige.vulling.te.betalen).
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M&M’s kleuren distributie analyse

Sinds een tijdje ben ik wat ge-
gevens over de M&M’s die ik 

met regelmaat bij GEWIS haal 
aan het verzamelen. In de loop 
der tijd heb ik genoeg data ver-
zameld om wat verveelde lezers 
hiermee lastig te vallen.

Mijn. nieuwe. hobby. is. geboren. uit.
pure. verveling. tijdens. de. saaie. les-
sen.die.ik.volg.voor.de.studiepunten.
(Omdat. ik. nog. een. cijfer.moet. krij-
gen,.zal.ik.geen.naam.noemen)..Voor.
het. bijhouden. van. de. data. heb. ik.
een.mooi.sheetje.geprint,.waarop.je.
mij.driftig.ziet.turven.terwijl.ik.mijn.
M&M’s.naar.binnen.werk.

Omdat.mijn. hobby.mij. slechts. een.
aantal. nutteloze. statistieken. ople-
verde,. ben. ik. op. zoek. gegaan. naar.
soortgelijke.onderzoeken.in.de.hoop.
een. vergelijking. te. kunnen. maken..
Hierbij.stuitte.ik.op.de.verdeling.zo-
als. die. volgens. M&M’s. zou.moeten.
zijn.. Helaas. waren. de. meeste. van.
deze.onderzoeken.verouderd. (2006-
2007).en.geeft.M&M’s.tegenwoordig.
geen. gegevens.meer. over. de. verde-
ling.. Desalniettemin. is. het. interes-
sant. om. mijn. gegevens. te. vergelij-
ken.

In.onderstaande.tabel.vind.je.de.sta-
tistieken.die.ik.heb.verzameld.

Omdat. al. deze. getallen. misschien.
niet. zoveel. zeggen.voor.de. Informa-
tica.studenten.(die.toch.zo.min.mo-
gelijk.met.wiskunde.werken),.heb.ik.
een.grafiekje.gemaakt.(zie.rechtsbo-
ven).van.de.afwijking.van.de.aantal-
len. ten. opzichte. van. de. distributie.
volgens.M&M’s.in.procenten.

Hetgeen. onmiddelijk. opvalt. is. de.
gigantische. hoeveelheid. extra. rode.
M&M’s. er. in. de. zakjes. van. GEWIS.
zitten.. Deze. hoeveelheid. extra. rode.
word.gecompenseerd.met.behoorlijk.
wat.minder.oranje.en.blauwe,.terwijl.
oranje. nog.wel.mijn. favoriete. kleur.
is!. [Maar GEWIS-rood is natuurlijk 
goed - red.]

Opvallend. detail. is. dat. de. grootte.
van.de.afwijking.per.kleur.ongeveer.
overeenkomt. met. de. procentuele.
aanwezigheid.in.het.zakje,.zoals.je.in.
het.grafiekje.rechtsonder.kunt.zien.

Omdat.ook.deze.hobby.stilletjes.aan.
begon.te.vervelen,.heb.ik.op.aanra-
den.van.mijn.Process.Mining.docent.
sinds.kort.ook.de.volgorde.waarmee.
ik.de.kleuren.blind.uit.het.zakje.haal.
bijgehouden.. Zoals.wel. te. verwach-
ten.was,.blijkt.na.een.eerste.analyse.
dat.dit.vrijwel.random.is.en.ik.voor.
volgend. semester. waarschijnlijk.
weer. een. andere. hobby. kan. gaan.
zoeken.
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Wist je dat...?
Je.op.http://www.mymms.com.‘per-
sonalized’.M&M’s.kan.bestellen?.Zie.
onderstaand. plaatje. voor. een. leuk.
informatica-voorbeeld.

Iemand. op. http://welovemcflurry.
hyves.nl/. beweert. dat. de. McFlurry.
met. M&M’s. wel. 390. calorieën. be-
vat!?.(en.dat.heel.veel.meisjes.daar-
over.doorflippen)?.Wij.gokken.dat.er.
gedoeld.wordt.op.390.kilocalorieën..

De.blauwe.kleurstof.die.in.M&M’s.zit.
mogelijk.schade.aan.het.ruggenmerg.
kan. genezen?. Amerikaanse. onder-
zoekers. spoten. de. stof. in. bij. mui-
zen.met.rugletsel,.waarna.de.dieren.
weer.konden.lopen..Nadeel.was.dat.
de. dieren. mank. bleven. en. tijdelijk.
blauw.kleurden.

M&M’s.voor.het.eerst.hun.opwach-
ting. maakten. in. het. voedselpakket.
van.Amerikaanse.soldaten.in.1941..

[red]
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...behalve met veel bier!” Prins 
Martie I, wie had dat gedacht? 
Uiteindelijk nog best veel men-
sen, bleek achteraf. 

In. ieder. geval,. opeens. kwam. er. op.
vrijdagochtend. zo’n. persoon. naar.
je.toe.gehobbeld,.keek.schichtig.om.
zich.heen.en.begon.te.fluisteren..Ik.
dacht:.die.heeft.de.avond.ervoor.flink.
gefeest.en.iets.te.veel.van.zijn.stem.
gebruik.gemaakt..Hij.meldde.dat.hij.
van.de.Werkgroep.Prins.Florian.I.is..
Ja,.wat.moest.ik.hier.nu.weer.mee?.
Hij.keek.nog.eens.schichtig.om.zich.
heen,.sprak.nog.zachter.en.vroeg.de.
vraag,.die,. zover. ik.weet,.maar.aan.
twee. personen. eerder. is. gevraagd..
“Wil.jij.de.volgende.GELIMBO-prins.
worden?”.O.jee,.waar.ben.ik.nu.weer.
in.beland,.bedacht. ik.me.nog. toen..
“Ik.ben.zeer.vereerd,.maar.ik.denk.er.
nog.wel.even.over,”.zei.ik..Het.leuke.
van.dit.verhaal.is.dat.jullie.niet.we-
ten.wie.die.persoon.was…

Na.er.genoeg.over.nagedacht.te.heb-
ben. –. je. kunt. immers. niet. aan. je.
voorgangers.ervaringen.vragen.–.had.
ik.mijn.beslissing.genomen..Na.alle.
voor-. en. nadelen. af. te. wegen. (bier.
was.de.doorslaggevende.factor),.ging.
ik. weer. naar.mijn. GELIMBO. B100.
contactpersoon. met. de. mededeling.
dat.ik.het.wel.wilde..Hij.oreerde.dat.
ik. er. nog. een. keer. over. na. moest.
denken,. maar. ik.
wist. het. wel. ze-
ker..Dat.drong. in.
eerste. instantie.
niet. door.. Maar.
hij. was. zeer. ver-
heugd.dat.ze.ein-
delijk.de.prinsen-
medailles. konden.
gaan. laten. gra-
veren.. Alsof. dat.
het. belangrijkste.
was,.hmpf.

Een.week.voor.de.
geweldige. avond.

in.het.Gaslab.bleek.dat. ik. ook.nog.
serieus. iets. moest. gaan. doen. voor.
mijn.prinsenschap..Allereerste.moet.
je.gaan.liegen,.waarheden.verdraai-
en,. jokken,. noem. het. hoe. je. wilt..
Mijn. ‘perfecte’.dekmantel.was,.van-
wege. de.workaholic. die. ik. ben,. dat.
ik. moest. vergaderen. op. Schiphol..
Jammer.dan.weer.dat.ik.meldde.dat.
ik. de. faal-aflevering. van. Lingo. had.
gezien,. veel. sms’te. tijdens. die. niet-
bestaande.vergadering.en.ik.opeens.
op.Rotterdam.Airport.werkte.

Daarnaast.moet.je.in.het.geniep.met.
pak. naar. het. Gaslab. komen. voor.
je. staatsieportretten. als. de. offici-
ele. foto,. zoals. jullie. die. nu. over. de.
hele. faculteit. kunnen. zien.. In. pak.
aankomen. op. een.miezerige. dag,. 's.
morgens. vroeg. in. de. kou:. het. was.
geen.pretje..Daarna.werd.ik.als.een.
kerstboom. opgetuigd:. de. scepter,.
de. cape,. de. steek. (de. prinsenhoed).
met. veren,. de. medaille.. Een. paar.
foto’s.geschoten.en.dan.is.het.klaar..
Meteen.weer.aftuigen.en.weer. in. je.
normale. kleding,. die. je. per. rugzak.
hebt.meegenomen,.weer.aantrekken..
En. omschakelen. door.met. je. dage-
lijkse.bezigheden.verder.te.gaan.

Ik.kan.je.vertellen,.dat.was.het.erg-
ste.nog.niet..Tijdens.het.nemen.van.
de.foto’s.werd.mij.verteld.dat.ze.nog.
niet. besloten. hebben. hoe. ik. in. het.

“Drie keer is scheepsrecht...
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geniep.op.de.elfde.van.de.elfde.naar.
het. Gaslab. kon. komen.. Optie. één:.
“we.smokkelen. je. in.de.pauze.naar.
je. omkleedruimte,”. en. optie. twee:.
“of. je.zorgt.dat. je.hier.bent.voordat.
er.iemand.is.”.Het.heeft.niet.mogen.
zijn.dat.optie.één.gekozen.werd..Om.
10.25.arriveerde.ik.in.het.Gaslab.en.
ze. hebben.me. vastgehouden. totdat.
ik. een. keer. naar. buiten.mocht. om.
me. aan. jullie. te. presenteren.. Niet.
dat. ik. niet. regelmatig. bezoekers.
kreeg,. maar. het. was. wel. eenzaam..
Het. verlossende.moment. kwam. om.
23.30,. dus. je. kunt. mijn. frustratie.
begrijpen.. Het. vorige. betekent. dus.
ook.dat.ik.–.uitgezonderd.het.feit.dat.
ik.met.mijn.oor.tegen.de.kier.van.de.
deur. heb. aangehangen. –. niets. van.
de.Dieszitting.heb.meegekregen..We.
wachtten.–.bij.het.schrijven.van.het.
stukje. –.het. videoverslag. af. dat. die.
dag.gemaakt.is..GELIMBO.hoopt.het.
binnenkort.te.mogen.vertonen.in.een.
van.de.filmzalen.in.de.Zwarte.Doos..
Maar.ja,.we.kennen.Bas.‘met.dt’.

Het.gevoel.een.tiental.seconden.voor-
dat.je.door.die.deur.(of.lift.of.uit.de.
doos.komt),.lijkt.eeuwig.te.duren..Je.
voelt.dat.je.leeft,.je.hartslag.is.door.
je.lichaam.te.voelen..Je.krijgt.je.laat-
ste. instructies. om.de. deur. van.het.
‘slot’.te.halen.en.daar.sta.je..Men.telt.
af. tot.1.en.je.zwaait.die.deur.open..
Je.probeert. een.gracieuze. entree. te.
maken. als. prins-in-spé,.maar. daar.
ligt.dan.lekker.een.deel.van.de.con-
structie.voor.je.voeten,.waar.je.in.je.
nervositeit.bijna.halsoverkop.je.nek.
over. breekt.. Alsnog. ga. je. met. een.
halfvloeiende. beweging. het. podium.
op.en.ontvang.je.je.applaus..Je.ver-
geet.even.alle.narigheid.van.de.dag.
en.je.geniet.van.het.publiek.

De.ceremonie.van.het.mij.installeren.
als.Prins.Martie.I.was.leuk,.denk.ik..
Het.bier.heeft.me.meer.gedaan.dan.
alleen.enorm.dronken.maken..Nadat.
ik.de.foto’s.op.de.GEWIS-site.terug-
keek,. kwamen. er. op. futuristische.
wijze. flashbacks. langs.. Het. optui-

gen.van.mij.met.al.mijn.ornamenten.
liet.ik.maar.gebeuren,.dat.was.voor.
mij.echt.een.ding.waar.ik.doorheen.
moest.. Mijn. beurt. kwam. met. mijn.
proclamatie.-.mijn.carnavalswetten.-.
voor.mijn.carnavalstermijn..Het.lijkt.
me.niet.zo.relevant.om.deze.procla-
matie.hier.te.vermelden.–.ook.omdat.
ik.dingen.gezegd.heb.die.niet.in.mijn.
originele. proclamatie. staan,. zoals.
een.gratis.fust.op.de.Carnavalsborrel.
bij.GEWIS.op.11.februari.2009..Wel.
wil. ik.graag.nog.mijn.prinsenmotto.
van. dit. carnavalsjaar. achterlaten:.
“Drie. keer. is. scheepsrecht,. behalve.
met.veel.bier!”

Graag. wil. ik. ook. deze. gelegenheid.
gebruiken.om.de.volgende.mensen.te.
bedanken:. bloaskapel. ‘De. Hurkers’.
voor. de. muziek,. Johan. Vlemmix,.
Carnavalsvereniging. PSV. voor. het.
uitreiken.van.de.officiële.Prins.Oant.
Moarn.medaille,.Ties.van.Lierop.met.
zijn. twee. tonpraoter-acts,. Federatie.
Eindhovens.Carnaval,.onze.biertap-
pers.Vivian,.Rob,.Bert,.Thijs.en.Erik,.
Paul. Vredenberg. a.k.a.. André. Ha-
zes,.Bas. ‘met.dt’.en.Sjoerd.van.Ba-
vel.voor.de.techniek,.Prins.Joey.I.en.
Prins.Nicky.I..Vergeet.ik.nu.iemand?.
Waarschijnlijk.wel..En.natuurlijk.wil.
ik.GELIMBO.voor.de.voorbereiding,.
uitvoering. en. nasleep. van. de. Dies-
zitting. en. alle. aanhangende. zaken.
bedanken.

Nog.een.maand.(ervan.uitgaande.dat.
deze.Supremum.in.januari.2010.uit-
gegeven.wordt.en.dus.niet.vertraagd.
is).en.dan.barst.de.carnavalstijd.los.
met. de. Brabantse. meezingers. en,.
natuurlijk,.het.bier..Graag.zie.ik.jul-
lie.in.de.Eindhovense.én.Maastricht-
se.cafés,.verkleed.in.je.carnavalspak.
en.met.een.biertje.in.de.hand..Als.je.
meewilt. naar. allerlei. carnavalseve-
nementen.bij.studieverenigingen.en.
zo,.vraag.dan.even.na.bij.GELIMBO..
Des.te.groter.het.feestgedruis,.des.te.
leuker.het.feest!

Alaaf,.alaaf,.alaaf,
Prins.Martie.I
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Het was liefde op het tweede 
gezicht voor Jeroen Goes. 

Na zijn studie Technische Wis-
kunde aan de TU Eindhoven (tij-
dens zijn studie ook actief ge-
weest bij GEWIS) startte Goes 
bij Siemens VDO Automotive 
(tegenwoordig TomTom). Na een 
jaar of vijf was hij toe aan iets 
anders en besloot eens verder te 
kijken. “Vanderlande Industries 
trok direct mijn aandacht tijdens 
de bedrijvendagen op de TU. In 
dezelfde week kwam ik Vander-
lande nog twee keer tegen. Dat 
kon geen toeval meer zijn!” En 
inderdaad, tijdens zijn eerste 
sollicitatiegesprek voor de func-
tie als Logistic Simulation Engi-
neer bleek al snel dat het van 
beide kanten klikte. 

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

aan.de. eisen. van.de. klant. voldeed..
Dit.betekende.dat.ik.regelmatig.over-
leg.had.met.de. (interne).klanten.en.
eventuele. verbeteringen. aan. hen.
voorstelde.”.Simulatie. vindt.niet.al-
leen. plaats. tijdens. de. verkoopfase.
van. een. project,. maar. bijvoorbeeld.
ook. tijdens. de. ontwikkel-. en. servi-
cefase..De.laatste.jaren.maakt.Van-
derlande. Industries. ook. modellen.
waarmee. een. emulatie. (testen. van.
besturingssoftware).kan.worden.uit-
gevoerd..“In.deze.functie.heb.ik.veel.
geleerd. van. de. verschillende. syste-
men,.het.omgaan.met.de.in-.en.ex-
terne.klanten.en.het.werken.in.een.
projectorganisatie.”.

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

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

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

Open en eerlijke bedrijfscultuur
Vanderlande. Industries. is. een. be-
drijf.met.een.makkelijke.en.toegan-
kelijke. cultuur.. Jeroen.Goes. is. het.
hier.mee.eens:.“Kenmerkend.voor.de.
afdeling,.maar.ook.voor.Vanderlande.
als.geheel,.is.de.open.en.eerlijke.cul-
tuur. waarin. je. gestimuleerd. wordt.
om.je.eigen.ideeën.in.te.brengen..Het.
is.een.bedrijf.met.een..informele.cul-
tuur.waar.mensen.werken.met. een.

praktische,. no-nonsense. instelling..
Daarnaast.is.er.een.groot.gevoel.van.
trots.. Naast. het. werk. zijn. er. regel-
matig. gezellige. uitjes. met. collega’s.
van. de. afdeling. of. daarbuiten.. “Zo.
organiseert. de. personeelsvereniging.
o.a.. een. kerstfeest,. een. cultuurreis.
en. verschillende. sportevenementen..
Binnen.mijn.eigen.groep.worden.er.
ook. regelmatig. uitjes. georganiseerd.
zoals. bowlen,. pubquizen. (´Triviant-
achtige´. quiz. in. een. café). en. skiën..
En. natuurlijk. luiden. we. het. week-
end.zo.nu.en.dan.in.met.een.borrel.”.

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

Voor.meer.informatie.zie
http://www.vanderlande.nl
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Achmea IT, verrassende organisatie
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Achmea IT is de IT-divisie van 
Achmea. Achmea is de Ne-

derlandse tak van Eureko. Eu-
reko heeft in diverse Europese 
landen verzekeringsbedrijven, 
maar het overgrote deel van de 
activiteiten vindt in Nederland 
plaats. Achmea staat achter 
merken zoals Interpolis, Cen-
traal Beheer Achmea, Zilveren 
Kruis Achmea, Avéro Achmea en 
AGIS en is werkzaam in de sec-
toren verzekeren, pensioenen, 
vermogensbeheer, bankzaken en 
arbodiensten. Achmea IT is de 
IT-dienstverlener voor alle werk-
maatschappijen van Achmea. In 
dialoog met de business advise-
ren we over de toepassing van IT 
en ontwikkelen we applicaties, 
implementeren systemen en on-
dersteunen individuele gebrui-
kers op hun werkplek. Met ruim 
2.500 medewerkers zijn we een 
van de grotere IT-werkgevers 
van Nederland.
.

Duidelijke visie en dicht bij de klant
In. onze. markt. kun. je. niet. zon-
der. IT.. IT. staat. heel. dicht. bij. de.
Achmea.klant..Dat.betekent.dat.we.
als. dienstverlener. heel. dicht. bij. de.
business.moeten. staan..Daarin. ligt.
ook. een. grote. toegevoegde. waarde.
van.onze. interne. IT. organisatie:.we.
kennen.het.bedrijf.als.geen.ander.en.
kunnen.samen.tot.de.beste.IT-oplos-
singen.komen.

Verrassende uitdagingen
De.verzekeringsinstantie. is.volop. in.
beweging,.nog.los.van.de.kredietcri-
sis.die.ook.ons.bedrijf.raakt..Het.is.
duidelijk.dat.de.urgentie.om.efficiën-
ter,.sneller.en.goedkoper.te.kunnen.
werken.hoog.is..IT.kan.en.moet.daar.
een.belangrijke.bijdrage.aan.leveren..

Dit. vraagt. ook. nieuwe. oplossingen.
en. nieuwe. technologiën.. De. vraag.
naar.IT-dienstverlening.is.hoog..Dat.
is.natuurlijk.goed.nieuws,.want.het.
onderstreept.het.belang.van.IT..Onze.
capaciteit. is.weliswaar.toegenomen,.
maar.we.willen.verder.investeren.in.
de. relevante. copabilities. en. de. ge-
zonde.opbouw.van.onze.formatie.

Verrassende kansen
De.uitdagingen.waar.we.voor.staan,.
maken.Achmea. IT.een.boeiend,.dy-
namisch. bedrijf. met. veel. kansen.
voor. mensen. met. passie. voor. toe-
gepaste. IT.. Onze. werknemers. zijn.
klant-. en. resultaatgericht.. Zij. zoe-
ken. verbinding. met. de. klanten. en.
nemen.verantwoordelijkheid.voor.de.
klant-tot-klant. keten.. Samenwer-
king.is.een.voorwaarde.voor.succes..
Binnen. onze. IT-organisatie. werken.
we.daarom.aan.het. effectief.maken.
van.kennis.en.sterk.leiderschap..We.
zijn.strategische.samenwerking.aan-
gegaan.met.onze.partners,.waaron-
der. Microsoft.. Ook. hebben. we. een.

aantal. sterke. communities. op. spe-
cifieke. domeinen,. zoals. SAP. en. BI..
Op. deze. manier. bundelen. we. onze.
krachten.en.lopen.voorop.in.het.toe-
passen.van.technologiën.

Eric Sluis is directievoorzitter van 
Achmea IT en GIO van Achmea

Achmea in cijfers
•.21.merken
•.22.000.medewerkers,.waarvan.
...4.500.IM.en.IT-ers
•.8.kernlocaties.in.Nederland
•.Relatie.met. 14.miljoen.Neder-.
...landers
•.Grootste.verzekeraar.in.Neder-.
...land
•.Maatschappelijk.betrokken
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Vrijdag 6 november: 06:30, De 
wekker gaat, ik draai me nog 

even om en ik val wederom in 
slaap.
07:00,. Ik. schrik.wakker,. om. 07.30.
staan. al. de. mensen. die. meegaan.
naar. de. excursie. op. het. station. en.
ik.moet.nog.maar.hopen.dat. ik.het.
haal.
07:30,. Aangekomen. op. het. station.
staat.er.al.een.tiental.studenten.po-
pelend. te.wachten. totdat.we.einde-
lijk.kunnen.vertrekken
07:44,.Met.bijna.heel.de.groep.stap-
pen.we.in.de.trein.naar.Utrecht,.een.
aantal.voegt.zich.bij.ons. in.Utrecht.
of. heeft. zich. verslapen. en. pakt. de.
volgende.trein.
07:46,.We. worden. gecontroleerd.
door.de.conducteur,.wisten.jullie.dat.
kortingskaartjes.niet.voor.09.00.gel-
dig.zijn?.Wij.nu.wel,.5.mensen.stap-
ten. uit,. kochten. een. nieuw. kaartje.
en.kwamen.een.half.uur.later.aan.
Wat.kan.er.toch.veel.gebeuren.in.iets.
meer.dan.een.uur!

Om. kwart. voor. elf. komen. we. aan.
bij.Thales.in.Hengelo,.waar.de.grote.
radar.op.het.dak.met.“Thales”.erop..
meteen.opvalt..Bij.de.receptie. laten.
we. onze. identiteitsbewijzen. contro-
leren,.die.gelukkig. iedereen.bij.zich.
heeft.. Vervolgens. worden. we. mee-
genomen.voor.wat.koffie.en.thee.en.
kunnen.we.echt.gaan.beginnen!

Hier.volgde.een.presentatie.over.wat.
Thales. nu. precies. doet. (zich. bezig-
houden. met. radars. en. vooral. voor.
de. marine),. hierna. werden. kort. de.
werkmogelijkheden. bij. Thales. be-
sproken..Aangezien.er.veel. jongere-
jaars.meewaren,.werd.er.vooral.inge-
gaan.op.de.stagemogelijkheden,.wat.
iets.meer.binnen.handbereik.ligt.

Vervolgens.liepen.we.naar.een.ruim-
te. met. 3. grote. schermen,. waar. we.
een.mooi.verzorgde.presentatie.kre-
gen..Hierin.stond.de.achterliggende.
techniek. van.Thales.meer. centraal..

Er.werd.bijvoorbeeld.verteld.over.de.
verschillende.producten.die.ze.heb-
ben.en.er.werd.een.overzicht.gegeven.
over. welke. marineschepen. Thales.
voorzien.heeft.van.hun.apparatuur.
Het. was. een. hele. gave. presentatie,.
alleen. jammer. dat. deze. wat. afge-
raffeld. werd,. aangezien. we. op. tijd.
moesten.zijn.voor.de.heerlijke.lunch.

Na. de. lunch. begonnen. we. met. de.
case,. waarin. er. in. groepjes. geke-
ken.moest.worden.naar.innovatieve.
verdediginstechnieken. wanneer. er.
weinig. voorbereidingstijd. is. om. een.
grote. ommuurde. stad.met. terroris-
ten.te.ontruimen..Dingen.om.dit.op.
te. lossen.waren. robotjes. die. kogels.
gingen.vangen,.ufo’s.die.rond.gingen.
vliegen.en.terroristen.konden.detec-
teren.en.nog.heel.wat.andere.nuttige.
en.minder.nuttige.ideeën..Natuurlijk.
was.er.ook.een.competitie.tussen.de.
groepjes. en. bij. de. presentaties. van.
de. uitwerkingen. van. de. case. wer-
den. er.punten. gegeven.door.de.be-
geleider..Hierbij.won.natuurlijk.het.
groepje. met. daarin. de. enige. twee.
vrouwen.;),.aangezien.wij.de.creatief-
ste. oplossingen. hadden. en. gewoon.
alles. hadden. opgeschreven. wat. bij.
het.brainstormen.naar.bovenkwam.

Hierna.hebben.we.nog.een. rondlei-
ding. door. de. fabriek. gehad. en. zijn.
we. verschillende. systemen. tegen-
gekomen.. Hierbij. werd. vooral. aan-
dacht.besteed.aan.hoe.ze.eruit.moe-
ten.komen.te.zien,.hoe.ze.tot.stand.
komen.en.waaraan.allemaal.wel.niet.
gedacht. moet. worden.. Uiteindelijk.
werd.de.dag.afgesloten.met.de.prijs-
uitreiking.en.een.drankje.in.een.café..
Hierna.konden.we.met.de.trein.weer.
terug.naar.Eindhoven,.wat.toen.wel.
voorspoedig. verliep!. Hieruit. bleek.
ook.maar.weer.dat.behalve.dat.het.
heel.gezellig.is.om.met.een.groep.een.
dag.weg.te.zijn,.het.ook.heel.leuk.is.
om.te.zien.wat.ze.bij.een.bedrijf.doen.
en.of.dat.het.misschien.een.toekom-
stige.werkgever.is!

Excursie Thales
Leanne S
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Nadat mij een keer of acht is 
verteld dat de tweede Su-

premum van dit jaar geen, ik her-
haal: “geen” kerst-editie is, heb 
ik besloten een kerststukje te 
schrijven. Immers, wat zou een 
dispuut als B.O.O.M. zijn als het 
niet haar jaarlijkse stuk proza 
betreffende kerstB.O.O.M.en en 
hun belangrijke maatschappe-
lijke rol alsmede hun gruwelijke 
mishandeling en vurige dood 
aflevert? Dit is in het verleden 
echter al gebeurd, dus moet ik 
dan maar een ander onderwerp 
verzinnen.

Aangezien. het. dit. jaar. geen. (nee.
echt,.geen!).kerst-editie.is.zullen.jul-
lie.dit.stukje.pas.lezen.tegen.de.tijd.
dat. alle. kerstliedjes.weer. uitgeban-
nen. zijn. tot. medio. november. 2010.
(maar.om.in.de.sfeer.te.komen:.denk.
NIET.aan.“All.I.Want.For.Christmas.
Is.You!”),. iedereen.aan.het. lijnen. is.
omdat.ze.zich.tijdens.de.feestdagen.
hebben.laten.gaan.omdat.“het.maar.
één.keer.per.jaar.kerst.is”.(overigens.
is.het.ook.maar.één.keer.per.jaar.23.
februari,.maar.daar.hoor.je.dan.weer.
niemand.over).en.iedereen.depressief.
wordt.van.het.feit.dat.ze.het.vakantie.
noemden,.maar.ze.toch.alleen.maar.
verplichte. familiebezoekjes. hadden.
en. dus. niet. aan. vakantie. toegeko-
men.zijn.en.nu.alweer.aan.het.werk.
zijn,.wat.ongeveer.even.stress-vol.is.
op.het.punt.dat.je.nog.vooruit.keek.
naar.de. vakantie.. Toch.wil. ik. jullie.
nog.even.meenemen.naar.de.kerst-
dagen. die. voor. mij. nog. komen. en.
voor. jullie.al.voorbij.zijn. (wat.overi-
gens.ook.nog.best.filosofisch.klinkt).

Kerst. is. voor. veel. mensen. een. tijd.
van. vreugde,. vrede. op. aarde,. ca-
deautjes,.eten,.etc..Om.dat.te.vieren.
zagen.ze.een.B.O.O.M..om,.versieren.
hem.met.allemaal.dingen.die.eigen-
lijk. niet. in. een. B.O.O.M.. horen. en.
leggen. er. cadeautjes. onder..Wij. als.
dispuut.kunnen.ons.daar.natuurlijk.

niet. zo. in. vinden,. immers,. het. om-
zagen. van. B.O.O.M.en. die. anders.
nog.een. lang. leven.hadden.kunnen.
genieten.is.ronduit.jammer..Natuur-
lijk. zijn. er. ook. een. hoop. mensen.
die. de. B.O.O.M.. uitgraven. en. hem.
inclusief. kluit. in. hun. woonkamer.
planten.. Een. goed. voornemen. met.
een.grote.kans.op.slechte.afloop..Im-
mers,. veel. mensen. zeggen. “ja,. dan.
kan. ik. hem. achteraf. weer. terug-
planten!”,.maar.eigenlijk.bedoelen.ze.
“ja,.want. ik.ben. te. lui. om.elke.dag.
te.stofzuigen”..Iedereen.weet.hoe.het.
afloopt. met. kerstB.O.O.M.en. met.
kluit. -. namelijk. hetzelfde. als. met.
kerstB.O.O.M.en.zonder.kluit.

Nieuwjaar.is.het.moment.van.goede.
voornemens.. De. mijne. zal. natuur-
lijk. zijn. het. komende. jaar. minder.
te. verliezen,.maar. ik. ben. bang. dat.
dit.hem.niet.gaat.worden..De.goede.
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“Christmas. to. come”. in. jullie. verle-
den.ligt..Wordt.het.wit.of.wordt.het.
groen?.Een.combinatie.is.natuurlijk.
het.best.-.alle.naaldB.O.O.M.en.die.
niet.naar.binnen.gesleept.zijn.bedol-
ven.onder.een.wit.pak.sneeuw..Wat.
gaat. het. worden?. Jullie. weten. het.
al.. Jullie. hebben. de. kerstB.O.O.M..
al. ritueel. verbrand. op. 4. januari,.
alle. goede. voornemens. alweer. la-
ten. vallen. en. zijn. weer. veel. te. de-
pressief. aan.het.werk..Nou. ja,. dan.
toch.maar.een.goed.voornemen.voor.
komende. kerst:. koop. een. plastic.
kerstB.O.O.M.. en. hergebruik. hem.
de.komende.30.jaar!

Hopende.de.depressiviteit.van.de.re-
aliteit. voor. een.minuut. of. drie. ver-
licht.te.hebben,

Met.takken,
Dispuut.B.O.O.M.

voornemens. zijn. natuurlijk. terecht,.
vooral. als. je. net. een. B.O.O.M.. een.
marteldood.hebt.laten.sterven..Voor.
veel.mensen.vallen.veranderingen.in.
hun.leefstijl.betreffende.het.klimaat.
onder.de.voornemens,.met.momen-
teel.als.drijfveer.meer.het.economi-
sche.klimaat.dat.het.installeren.van.
dingen.die.zorgen.voor.minder.ener-
gieverbruik. gewoon. goedkoper. ma-
ken..Maar.goed,.het.klimaat. is.ook.
belangrijk.. Ironisch. is. dat. dezelfde.
mensen.een.bak.vuurwerk.afsteken.
met. een. CO2. uitstoot. van. hier. tot.
Yokohama,. terwijl.dit.ook.nog.eens.
duur.is..“Maar.het.is.maar.één.keer.
per.jaar.nieuwjaarsdag”.

Om.nog.even.terug.te.komen.bij.de.
filosofische.gedachte.achter.dit.stuk-
je,.vraag.ik.me.af.wat.jullie.al.weten..
Het.doet.me.denken.aan.een.slap.af-
treksel. van. “Scrooge”,. waarbij.mijn.

I
N
F
I
M
A

Tom.Nijhuis:.“Ik.doe.àlles.samen.met.Leanne!”

(Nicky.komt.aanlopen.met.zijn.tandem,.met.krom.gebogen.voorwiel.)
Joey:.“Druk.eens.op.Ctrl+Z..Hmm.nee,.dat.werkt.niet.”
Yves:.“Zet.anders.cursief.eens.uit!”.

(Gesprek.over.het.blaoskapel.‘de.Hurkers’)
Tom:.“Als.ik.aan.een.kapel.denk,.denk.ik.toch.meer.aan.een.low-budget.kerk.”
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Adviseren over het bouwen 
van bruggen, het aanleggen 

van wegen, het minimaliseren 
van milieueffecten: dat is waar 
je doorgaans aan denkt bij een 
ingenieursbureau. Wat doet een 
informaticus daar dan in hemels-
naam? Dat wil ik jullie graag ver-
tellen in dit Supremumstukje. 

In.2007.afgestudeerd.als.bedrijfskun-
dig.informaticus.(ik.heb.de.voorloper.
van. de. masteropleiding. Business.
Information. Systems. gevolgd),ben.
ik. inmiddels. alweer. bijna. een. jaar.
werkzaam. bij. Witteveen+Bos.. Het.
kwam.als.een.verrassing,.een. inge-
nieursbureau.op.zoek.naar.een.be-
drijfskundig.informaticus.en.ik.wist.
niet. echt. wat. ik. kon. verwachten..
Dat.gold.andersom.ook:.ik.was.toch.
een. beetje. een. vreemde. eend. in. de.
bijt. tussen.de.civiel. technici,. ecolo-
gen,.bouwkundigen,.verkeerskundi-
gen.en.elektrotechnici..Maar.in.ons.
huidige.digitale. tijdperk. is. informa-
tica.een.essentieel.onderdeel.en.dat.
geldt. zeker.ook.voor.de. traditionele.
ingenieurswereld..En.wat.nog.het.al-
lerleukste.is:.deze.wereld.is.voor.in-
formatici. nog. redelijk. onontgonnen.
terrein,. dus. nieuwe. mogelijkheden.
te.over!

Een.van.deze.nieuwe.mogelijkheden.
bevindt.zich.bij.de.gemeente.Breda..
De. afdeling. Stedelijk. Water. (riole-
ring).van.Breda.heeft.Witteveen+Bos.
gevraagd. te. adviseren. over. auto-
matisering. van. het. riool. en. auto-
matisering. ter. ondersteuning. van.
de. werkzaamheden. op. rioolgebied..
Denk.hierbij.aan.het.aansturen.van.
het. riool.middels. PLC’s. en.SCADA-
systemen,.het.inrichten.van.een.on-
derhoudsbeheersysteem.om.het.on-
derhoud.aan.het.riool.en.de.pompen.
zo.goed.mogelijk.te.laten.verlopen.en.
het.implementeren.van.een.meet-.en.
monitoringsysteem.om.te.achterha-
len. en. te. voorspellen. wat. er. daad-
werkelijk. in. het. riool. gebeurt.. Dit.

brengt.technische.vraagstukken.met.
zich. mee,. zoals. het. implementeren.
en.koppelen.van.de.systemen,.maar.
ook. organisatorische.. Hoe. zien. be-
drijfsprocessen. eruit. bij. ingebruik-
name.van.de.nieuwe.systemen?.Wie.
is.de.eigenaar.van.gegevens.die.door.
meerdere. systemen. gedeeld. en. ge-
wijzigd.worden?.Wat.wordt.er.met.de.
resultaten.gedaan.die.uit.het.meet-.
en.monitoringsysteem.gaan.komen?.
En.wie.heeft.nu.eigenlijk.het.totaal-
overzicht. van. de. nieuwe. systemen.
en.hun.samenhang?.Vragen.waarop.
ik. zo. goed. mogelijk. antwoord. pro-
beer.te.geven.middels.een.‘enterprise.
architecture’,.een.blauwdruk.van.de.
organisatie.met.een.relatie.naar. in-
formatiesystemen..

Een. andere. interessante. mogelijk-
heid. is. het. snel. inrichten. van. een.
digitale. kantooromgeving.. Voor. ge-
biedsontwikkeling. worden. vaak.
nieuwe.projectbureaus.opgestart.die.
uit.een.combinatie.van.verschillende.
bedrijven.bestaat..Zo.een.projectbu-
reau.verdwijnt.ook.weer.bij.de.ople-
vering.van.een.gebiedsontwikkeling..
Tijdens.de.gebiedsontwikkeling.moet.
snel.een.digitale.omgeving.beschik-
baar.komen,. ter.ondersteuning.van.
documentbeheer,. communicatie. en.
werkstroombeheer.. Medewerkers.
van.verschillende.organisaties.moe-
ten.hier.vanuit.verschillende.locaties.
bij. kunnen.. Hier. valt. nog. heel. wat.
te.winnen.op.het.gebied.van.gebrui-
kersvriendelijkheid,..robuustheid.en.
snelle.beschikbaarheid..

Naast.mij.lopen.hier,.wonderbaarlijk.
genoeg,. nog.meer. informatici. rond..
Niels.Lammers.(TU.Twente,.‘99).ver-
telt.ook.nog.iets.over.zijn.ervaringen.
bij.Witteveen+Bos...

In.2006.ben. ik.als. informaticus.bij.
Witteveen+Bos.begonnen..Niet.direct.
één.van.de.eerste.bedrijven.waar. je.
als.informaticus.aan.denkt.om.voor.
te. werken.. Maar. na. jaren. bij. soft-
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warehuizen. te. hebben. gewerkt,. is.
mijn.overstap.een.bevredigende.car-
rièremove.gebleken!

Mijn. werk. bij. Witteveen+Bos. bin-
nen. de. afdeling. Informatietechno-
logie. (IT). karakteriseert. zich. door.
diversiteit. van. de. projecten. in. alle.
dimensies..In.3.jaar.tijd.heb.ik.mijn.
horizon. verbreed.met. o.a.. de. infor-
matievoorziening. rond. regulering.
van. de. waterkwaliteit,. beheer. van.
riolering,. doorrekenen. van. wegcon-
structies,. informatiebeveiliging. van.
waterproductiebedrijven. en.monito-
ring. van.de.Noord/Zuidlijn..Op.het.
ene.moment.adviseer.je.bij.het.opzet-
ten.en.implementeren.van.een.bevei-
ligingsbeleid,.op.het.andere.moment.
stel.je.het.ontwerp.op.voor.een.nieuw.
omvangrijk.monitoringsysteem.voor.
de.Noord/Zuidlijn..Naast.werkzaam-
heden. als. adviseur,. ontwerper. of.
projectleider,. wordt. er. ook. dikwijls.
beroep.gedaan.op.je.praktische.vaar-
digheden.als.informaticus.en.moet.je.
bijvoorbeeld. even. een. slimme.data-
conversie. uitvoeren. of. meedenken.
met. een. softwareleverancier. in. een.
stukje.kritische.programmacode..Als.
informaticus. binnen.Witteveen+Bos.
moet.je.dan.ook.kunnen.terugvallen.
op.je.brede.IT-kennis,.moet.je.je.snel.
kunnen.verplaatsen.in.de.klantsitu-
atie.en.moet.het.een.uitdaging.voor.
je.zijn.om.nieuwe.materie.je.snel.ei-
gen.te.maken.

Deze. afwisseling. van. uitdagingen.
vindt. plaats. in. een. vrij. unieke. cul-
tuur..Ik.ervaar.de.afdeling.IT.eigen-
lijk.als.een.klein.jong.bedrijf.binnen.
een.groter.geheel:.zowel.het.karakter.
als.de.voordelen.van.een. jong,.ont-
wikkelend.bedrijf,.maar.juist.wel.op.
een.basis.van.een.grotere,.bewezen.
formule.. Als. afdeling. IT. zoek. je. zo-
wel.intensief.banden.op.met.andere.
disciplines. binnen. Witteveen+Bos,.
maar.betreed.je.de.markt.ook.zelf.ac-
tief..De.grootte,.leeftijd.en.roots.van.
het. bedrijf. brengen. echter. wel. een.
strakke. organisatie. met. zich. mee,.
die.door.nieuwkomers.vaak.eerst.als.
stijf,. bureaucratisch. en. behouden.
wordt. ervaren.. Hier. leer. je. echter.
gauw.mee.leven,.vooral.als.je.het.en-
thousiasme,.collegialiteit.en.trots.bij.
de.mensen.achter.W+B.leert.kennen..
Een.formule.die.zijn.vruchten.al.ja-
renlang.afwerpt!

Denk. je. na. het. lezen. van. dit. stuk-
je:. “Goh,. dat. klinkt. interessant,.
Witteveen+Bos!.Hier.wil.ik.wel.meer.
van.weten,.wellicht.zelfs.met.het.oog.
op. toekomstig.werk.”.Stuur.Judith,.
dan. een. mailtje. (lief@gewis.nl). of.
spreek.haar.aan.op.de.eerste.borrel.
van.de.maand!
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DISCLAIMER: Het volgende 
stukje is geschreven indach-

tig het aloude principe dat de 
waarheid een goed verhaal nooit 
in de weg mag staan. Dit is dan 
ook de reden dat dit stukje voor-
al op natuurkundig gebied een 
aantal feitelijke onjuistheden be-
vat. Mocht je na het lezen van dit 
stukje toch nog de neiging heb-
ben heel hard dingen te roepen 
als “ja maar een beperkt aantal 
IP adressen!” of “ja maar kwan-
tummechanica werkt niet zo!”, 
kom dan op de borrel een keer 
naar me toe, bied me een biertje 
(of beter nog, een goede whisky) 
aan, en ik zal meer dan bereid 
zijn naar je verhaal te luisteren0. 

Het. internet. is. groot..Echt.heel. erg.
groot..Je.denkt.misschien.een.idee.te.
hebben.van.hoe.groot.het.internet.is,.
maar.je.schat.het.waarschijnlijk.een.
factor. honderd. te. klein. in1.. Naast.
dat.het.zo.groot.is,.weet.het.internet.
ook. heel. erg. veel.. Op. internet. kan.
je.de.antwoorden.op.bijna.al.je.vra-
gen. vinden,. van. gewone. vragen. als.
“hoe. lang.moet. rijst. koken. voordat.
het.gaar.is?”.(10.min),.tot.de.wat.ob-
scuuurdere.vragen.als.“hoe.vraag.ik.
waar.de.wc.is.in.het.Klingon?”.(Nuq.
daq.o’.puchpa.e’)..Je. zou.dus.kun-
nen.zeggen.dat.het.internet.alwetend.
is,.en.daaruit.doorredenerend.kan.je.
stellen.dat.het.internet.onze.nieuwe.
god.is2..Dit.werpt.echter.de.vraag.op.
of.er.dan.überhaupt.een.oude.god.is,.
welke.dat.dan.is,.en.waarom.we.in-
eens.een.nieuwe.nodig.zouden.heb-
ben.. Omdat. dit. soort. redeneringen.
over. het. algemeen. veel. (en. helaas.
niet. altijd. positieve). emoties. losma-
ken.is.dit.een.richting.die.ik.niet.in.
wil.met.dit.stukje3.

Om. maar. op. wat. veiliger. gebied.
te. blijven. beperk. ik.mij. in. dit. stuk.
tot. het.meest. religieuze. gebied. van.
de. natuurwetenschap,. namelijk. de.
kwantummechanica,. en. dan. in. het.

bijzonder. Schrödingers. kat.. Voor.
degenen.die.niet.weten.waar. ik.het.
nu. over. heb:. Schrödingers. kat. is.
een. gedachtenexperiment. dat. in.
1935.door.de.natuurkundige.Erwin.
Schrödinger.is.bedacht.om.de.bizar-
heid.van.de.kwantummechanica.aan.
te.tonen..Het.idee.achter.het.experi-
ment.is.dat.er.een.kat4.in.een.doos.
zit,.in.die.doos.zit.naast.de.kat.ook.
een.capsule.met.gif,.die.verbonden.is.
met. een. tijdschakelaar:. als.de.klok.
afloopt.gaat.de.capsule.open.en.gaat.
de.kat.dood..Omdat.de.doos.echter.
dicht.is,.en.je.niet.weet.hoe.lang.het.
gaat.duren.voordat.die.klok.afloopt,.
weet.je.niet.of.de.kat.dood.of.levend.
is.. Tot. zover. is. dit. nog. een. vrij. lo-
gisch.verhaal,.maar.wat.Schrödinger.
stelde.was.dat,.zolang.je.de.doos.niet.
openmaakt,. de. kat. zowel. dood. als.
levend.is5.

Het. leuke6.van.Schrödingers.kat,. is.
dat. je.dit. gedachtenexperiment. ook.
met.het.internet.kan.doen,.we.kun-
nen. namelijk. spreken. van. “Schrö-
dingers. subnet”7.. Schrödingers.
subnet.is.namelijk..het.deel.van.het.
internet.wat.je.nog.niet.hebt.bezocht,.
en.omdat.je.hier.nog.totaal.geen.in-
formatie. over. hebt. kan. je,. doorre-
denerend.vanuit.het.verhaal.van.de.
kat,. zeggen.dat.hier.alles. te.vinden.
is8..Omdat.Schrödingers.subnet.dus.
alle. informatie. bevat,.moet. het. wel.
oneindig. groot. zijn9.. Hieruit. volgt.
logischerwijs. dat. het. internet. zelf.
oneindig. groot. moet. zijn,. oneindig.
en.een.beetje.is.namelijk.nog.steeds.
oneindig10..

Een. van. de. bewijzen. voor. het. be-
staan.van.Schrödingers.subnet.is.de.
tot.nu.toe.niet.ontkrachte.Regel.34..
Regel. 34. stelt. dat. als. iets. bestaat,.
er.een.pornoversie.van.is,.geen.uit-
zonderingen..En.nu.zul.je.misschien.
denken.dat.je.echt.wel. iets.kan.be-
denken. waar. echt. geen. porno. van.
kan.bestaan,.ook.daar.is.dus.porno.
van..Regel.34. is.al. toegepast.op.de.
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raarste. dingen,. van. winkelwagen-
tjes. tot. het. logo. van. de. Olympi-
sche. Spelen. 2012.. Waar. echter. de.
meeste. porno. van. is. gemaakt. zijn.
de. tekenfilms. die. we. als. kinderen.
waarschijnlijk. allemaal. hebben. ge-
zien,. van. Sneeuwwitje. en. de. zeven.
dwergen. tot. de.Snorkels,. de.Smur-
fen. en. de. Troetelbeertjes. (en. soms.
zelfs. allemaal. samen),. alles.wat. tot.
nu. toe. onschuldig. was. word. bruut.
kapot. gemaakt.. “Waarom?”. zal. je.
misschien.vragen,.een.deel. van.het.
antwoord. is. natuurlijk. “omdat. het.
kan”,.maar.een.betere.verklaring. is.
te.vinden.in.de.regels.41.(het.is.altijd.
iemand. zijn. fetish),. 51. (er. is. altijd.
iets.dat.erger.is.dan.wat.je.net.zag).
en.misschien.de.belangrijkste:.regel.
58.(hoe.onschuldiger.iets.is,.hoe.leu-
ker. het. is. om.het. te. corrumperen)..
Uiteindelijk. is. shockeren. gewoon.
leuk,.dat. is.altijd.zo.geweest.en.zal.
waarschijnlijk.altijd.wel.zo.blijven.

De. paar. lezers. die. op. dit. moment.
nog. niet. zijn. afgehaakt. zullen. zich.
waarschijnlijk.afvragen.waar.ik.pre-
cies.heen.wilde.met.dit.stukje..Nou.
beste.lezers,.dat.weet.ik.zelf.eigenlijk.
ook.niet.zo.goed..Dit.stukje.is.voort-
gekomen. uit. een. gebrekkig. begrip.
van.natuurkunde.in.combinatie.met.
een. ruime. hoeveelheid. bier. en. een.
voorliefde.voor.de.vreemdere.uithoe-
ken.van.het.internet,.dus.erg.hoog-
staand.proza.had.ik.zelf.ook.niet.ver-
wacht..Waar.het.denk.ik.om.gaat.is.
dat.het.internet.groot.is.en.dat.je.er.
alles.kan.vinden.(maar.dan.ook.echt.
alles,.ook.dingen.die.je.helemaal.niet.
wil. vinden). zolang. je. maar. genoeg.
moeite. doet,. en. dat. is. misschien.
uiteindelijk. toch.wel. een.beetje. een.
geruststellende. gedachte. als. je. de.
volgende.keer.echt.iets.moet.weten..

Tot.slot.de.gebruikelijke.linkjes.voor.
hen.die.verder.willen.lezen:

whatport80.com/Rule_34
www.encyclopediadramatica.com/.
.....Rules_Of_The_Internet
gepwnage.nl/?p=thuis&allesch=ja.

0:. Ja,. ik.doe.aan.voetnoten..Waar-
om?.Vooral.omdat.ik.het.leuk.vind,.
maar. ook. omdat. er. vanwege. mijn.
schrijfstijl. anders. een. hoop. tekst.
tussen. haakjes. komt. te. staan. (en.
waarschijnlijk.zullen.sommige.stuk-
ken. tekst. zelfs. tussen. twee. paar.
haakjes.terecht.komen).en.dat.komt.
de.leesbaarheid.niet.ten.goede.
1:. En. waarschijnlijk. schat. ik. op.
mijn.beurt.die.honderd.weer.te.klein.
in,.we.blijven.dus.bezig..
2: Groot,. alwetend,. en. zodra. de.
Amerikaanse.regering.de.kernraket-
ten.er.eindelijk.aanhangt.is.het.nog.
almachtig.ook.
3:. Daarnaast. eindigen. mensen. die.
dat.soort.dingen.roepen.over.het.al-
gemeen.als.schreeuwende.zonderlin-
gen.in.een.scootmobiel,.en.hoe.grap-
pig.ik.Arnol.ook.vind,.dat.is.niet.wat.
ik.als.carrière.in.gedachten.heb.
4:. Natuurkundigen. staan. niet. be-
kend. om. hun. creativiteit,. de. man.
heette. Schrödinger. en. het. ging. om.
een.kat.
5:. Klinkt.raar,.maar.voor.een.beetje.
natuurkundige. is. dit. logisch. (of. ze.
doen.gewoon.heel.goed.alsof. ze.het.
allemaal.begrijpen).
6:. Voor.het.doel. van.dit. stukje.na-
tuurlijk,. zo. ongelofelijk. leuk. is. het.
nou.ook.weer.niet..Dus.als.je.het.tot.
nu.toe.niets.vindt.hoef.je.niet.verder.
te.lezen.
7:. Dit.heeft.niets.te.maken.met.sub-
netmasks,.maar.een.betere.term.kan.
ik.zo.snel.niet.bedenken.
8:. En.tegelijkertijd.niets,.maar.daar.
hebben.we.het.niet.over,.zie.de.dis-
claimer.
9:. Er.is.namelijk.oneindig.veel.infor-
matie,.en.zelfs.als.het.voor.jou.geen.
informatie.lijkt,.wil.dat.nog.niet.zeg-
gen.dat.dat.voor.een.ander.niet.geldt,.
de.GEPWNAGE.linkdump.is.hiervan.
een.goed.voorbeeld:.voor.ieder.linkje.
geld.dat.iemand.hem.ooit.belangrijk.
genoeg.vond.om.op.IRC.te.posten.
10:. Hoewel.ik.een.wiskundige.laatst.
hoorde.beweren.dat.ik.als.informati-
cus.zou.moeten.vinden.dat.oneindig.
plus.één.gelijk.is.aan.min.oneindig,.
omdat. voor. ons. MAXINT. blijkbaar.
gelijk.zou.zijn.aan.oneindig.
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My name is Alex Onete and 
I am currently graduating 

in Computer Science and Engi-
neering, more particularly in the 
field of Visualization. My thesis 
concerns itself with Animation 
of Cushion Treemap visualizati-
ons and I am doing it under the 
guidance of Jack van Wijk and 
Magnaview, a company which 
under the “Visualize anything, 
visualize everything” motto de-
livers high end software soluti-
ons for the visualization of Busi-
ness Information.

In. this. article. I.will. try. to. give. you.
a.bit.more. insight. into.the.world.of.
Cushion. Treemap. Visualizations,.
Animation.of.Treemap.visualizations.
and.what.graduating.with.a.compa-
ny.is.like.in.general.

Cushion Treemap Visualizations
Cushion.Treemaps.represent.an.in-
novative. approach. at. visualizing.
hierarchical. information..The.space.
filling.compact. layout. they.produce.
represents. a. great. solution. for. the.
visualization. of. very. large. datasets..
On. top.of. that. the. fact. that. the.re-
cursive.space.division.algorithm.that.
computes. them. is.
very. short. and. easy.
to. implement. made.
cushion. treemaps. a.
very. successful. so-
lution,. as. proven. by.
the. existence. of. the.
SequoiaView. appli-
cation.(see.1st.figure,.
more. than. 900.000.
downloads).

Future. work. on. cu-
shion. treemaps,.
namely. generalized.
treemaps.has.opened.
new. possibilities. for.
the. visualization. of.
business.information.
and. represents. one.

of. the.main.underlying. concepts. of.
the.Magnaview.software.

Besides. the. visualization. enhan-
cement. realized. through. diverse.
transformations. of. the. treemap. vi-
sualization. (see. 2nd. figure),. Magna-
view.offers.its.users.the.possibility.of.
creating.hierarchical.data.structures.
from.flat.tabular.data.in.an.interac-
tive.user.friendly.manner.. .
. . . .
Animation of Treemap Visualizations
Every. Magnaview. project. is. a. se-
quence.of.views,.each.view.having.its.
treemap.visualization.and.being.de-
fined.on.a.partition.of.the.total.data-
set..This.partition.is.created.through.
use.of.filters.which.can.be.configu-
red.and.updated.real.time..By.navi-
gating.between.views.and.modifying.
filter.values.users.can.get.insightful.
information.about.their.data.without.
reading.a.single.table.entry.

This. navigation. process. is. where.
animation. kicks. in.. By. simply.mo-
difying. the. internal. representation.
of. the. dataset. and. then. refreshing.
the.current.viewport.with.a.new.pic-
ture. it. is. left. to.the.user.to.reinter-
pret.what.he. sees. from. the. ground.
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The Graduation Roadmap
The. graduation. project. is.
actually. the. first. open. en-
ded. research. project.we. do.
as.part.of.our.master.study..
Decisions.need. to.be. taken.
every. step. of. the. way. and.
you.need.to.be.ready.to.find.
out. that. all. that. effort. you.
have. been. putting. into. an.
intuitively. acceptable. solu-
tion.might. have. all. or. par-
tially. gone. in. vain.. So. for.
all.the.people.that.are.soon.
starting. with. graduation.
work,. it’s. all. about. trying.
stuff.out.and.being.ready.to.
say:. “This. doesn’t.work,. I’ll.
grab.x.percent.of. it.and.try.
something.else”.

Doing.your.graduation.with.a.com-
pany. has. its. advantages. and. dis-
advantages.. The. great. advantage. is.
being.in.touch.with.a.lot.of.talented.
people. that.work.really.close.to. the.
field. you’re. doing. your. research. in..
The. disadvantage. is. that. it. adds. a.
new. dimension. of. concerns. for. the.
solution. you. are. developing.. In.my.
case.my.solution.doesn’t. only.need.
to.be.academically.mature.and.offer.
a. generic. animation.method,. but. it.
also. needs. to. be. user. friendly. and.
easy. to. configure.. In. the. context. of.
that.entire.decision.making.process.
I. was. mentioning. at. the. beginning.
of. this. chapter. this. is. most. of. the.
time. the. least.you.want. to.have.on.
your. mind.. The. rewards. of. having.
achieved. both. goals. make. it. worth.
it. to.give. it.a. try.and.the.enhanced.
stress. environment. really. builds.
character.so.I.recommend.it.to.all.

up. every. time. the. view. is.modified..
This.can.be.easy.such.as.in.the.case.
of.a.filtering.operation.(filtering.away.
some. records.without. changing. the.
color.scheme.of.the.visualization.or.
any. other. layout. parameter. will. be.
easy. to. trace),. but. it. can. get. quite.
cumbersome. in. most. other. scena-
rios.(switching.between.views.based.
on.different.divisions.and.color.sche-
mes. even. if. they. are. involving. the.
same.data.records.for.example).

Animating. transitions. between.
views. should. shorten. the. amount.
of. time.users. take. to.understand.a.
view,.provided.the.view.is.related.to.
the. current. view.. But. how. should.
this. animation. happen?. How. can.
it. be. implemented?.Which.parame-
ters.should.be.exposed.towards.the.
users.and.what.are.optimal.configu-
rations?.These. are. all. things. that. I.
am.researching.at.the.moment.

I
N
F
I
M
A

(Nadat.de.docent.een.bewijs.leverde.dat.zx.+.zy.=.4k)
“Ja.als.ik.koe-schaap.en.koe-varken.pak.krijg.ik.toch.ook.geen.4-zebra”

(tijdens.college.Metamodeling.&.Interopability.wanneer.de.maandelijkse.si-
rene.afgaat)
Natalia.Sidorova:.“I.hope.it.isn’t.an.other.exercise”.

Kees.Huizing:.“Perl.is.eigenlijk.gewoon.èèn.grote.poging.tot.humor”
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The Box

Arthur loopt een bibliotheek 
binnen. Hij krijgt zombie-

achtige wezens achter zich aan 
die samen met een soort alien 
een complot hebben gesmeed 
met NASA. Hierbij krijgen men-
sen spontane neusbloedingen 
en worden in waterdoodskisten 
gestopt. Maar niet voordat hun 
slachtoffer één van de drie por-
talen heeft gekozen die uit de 
grond van de bibliotheek zijn 
herrezen. Denk jij nu “Goed ver-
haal”, dan is The Box iets voor 
jou.

De.regisseur.van.deze.film,.Richard.
Kelly,. is. voornamelijk. bekend. van.
zijn. debuutfilm.Donnie.Darko.. Een.
donker,. surrealistisch. verhaal. over.
een. jongen. die. visioenen. krijgt. van.
een.konijn.dat.het.einde.van.de.we-
reld. aankondigt.. Hij. schreef. en. re-
gisseerde.deze.film.op.zijn.26e.en.het.
bedrag.op.zijn. loonstrookje.bedroeg.
slechts.$9000..In.de.bioscopen.wist.
deze.film,.die.slechts.4,5.miljoen.had.
gekost,. geen. winst. te. maken.. Pas.
toen.hij.in.de.videotheken.lag.begon.
hij.te.scoren..Het.Amerikaanse.blad.
Entertainment.Weekly.heeft.de.film.
vervolgens.zelfs.op.nummer.2.gezet.
van.de.lijst.met.de.beste.onafhanke-
lijke.films.aller.tijden..Richard.Kelly.
werd.bestempeld.als.het.wonderkind.
van.de.nieuwe.generatie.filmmakers..
Er. werd. daarom. halsreikend. naar.
zijn. tweede. film. uitgekeken.. Na. 5.
jaar. kwam. hij. dan. met. Southland.
Tales..Deze.film.vond.ik.persoonlijk.
nog.vreemder.dan.Donnie.Darko,.en.
begrijp.me. niet. verkeerd,. visioenen.
van.konijnen.behoort.bij.mij.ook.niet.
tot.de.orde.van.de.dag..De.film.be-
zweek.onder.de.hoeveelheid.vreemde.
ideeën. die. er. in. waren. gestopt.. Er.
was. namelijk. geen. tijd. om. alles. te.
verklaren..Dit.resulteerde.in.het.feit.
dat. de. film. uiteindelijk,. eenvoudig.
gezegd,. nergens. op. sloeg..Niet. voor.
niets.behaalde.de.film.op.het. festi-
val.van.Cannes.1.1.van.de.5.punten..

Hopende.dat.de.heer.Kelly.heeft.ge-
leerd.dat.“vreemder”.niet.altijd.“be-
ter”.betekende,.wachtte.ik.toch.nog.
vol.goede.moed.op.The.Box.

Het.verhaal.van.The.Box.speelt.zich.
af.in.1976.in.een.buitenwijk.van.Vir-
ginia,.vlakbij.NASA’s.onderzoekcen-
trum.in.Langley..In.het.begin.van.de.
film.maken.we.kennis.met.Arthur.en.
Norma.en.hun.11.jarige.zoon.Walter..
Arthur.is.werkzaam.als.ingenieur.bij.
NASA. en. droomt. van. een. baan. als.
astronaut.. Norma. geeft. Engelse. les.
op.een.privéschool..Op.een.ochtend.
wordt.er.bij.het.gezin.aangebeld.en.
treffen.ze.een.mysterieuze.doos.aan.
voor.de.deur..In.de.doos.zit.een.hou-
ten.kistje.met.een.glazen.koepel.erop.
waaronder. een. rode. knop. zit.. . De.
doos. wordt. vergezeld. van. een. brief.
waarin.staat.dat.om.5.uur.een.man.
langs. zal. komen. om. deze. vreemde.
unit.van.uitleg.te.voorzien..Stipt.op.
tijd.staat.de.heer.Arlington.Steward.
in.de.deuropening..Een.wat.oudere,.
nette.man,.die,.om.redenen.die.in.het.
begin.nog.onduidelijk.zijn,.een.groot.
deel.van.de.zijkant.van.zijn.gezicht.
mist..Hij.komt.met.een.voorstel..Als.
je.op.de.knop.drukt.krijg.je.een.mil-
joen.dollar.maar. iemand.die. je.niet.
kent. zal. dan. ook. sterven..Diezelfde.
middag. heeft. de. familie. ook. nog.
te. horen. gekregen. dat. Arthur. een.
baan.als.astronaut.op.zijn.buik.kan.
schrijven.en.het.lesgeld.voor.Walter.
omhoog.is.gegaan..Een.miljoen.dol-
lar.zou.dus.goed.van.pas.komen..

Het. verhaal. komt. oorspronkelijk.
uit. een. aflevering. van. The. Twilight.
Zone,. een. hitserie. uit. de. jaren. ‘80..
De. schrijvers. van. deze. aflevering.
waren.zelf.weer.geïnspireerd.door.Ri-
chard.Matheson’s.korte.verhaal.But-
ton, Button.. Arthur. wordt. gespeeld.
door. James. Marsden. die. vooral.
bekend. is. als.Cyclops. in. de.X-Men.
Trilogie..Norma.wordt.gespeeld.door.
Cameron. Diaz,. de. 2e. vrouw. in. de.
filmgeschiedenis.die.20.miljoen.dol-



43

Film:. The.Box
Release:.4.februari.2010
Regie:. Richard.Kelly
Genre:. Science-Fiction
. Mysterie
Cast:. James.Marsden
. Cameron.Diaz
. Frank.Langella
Duur:. 115.min

B
eoordeling:

«
«
«
«
«

lar. op. haar. bank-
rekening. kreeg.
voor.een.rol.in.een.
speelfilm,.namelijk.
voor. Charlies. An-
gels:. Full. Trottle..
Frank. Langella,.
die. in. 2008. een.
Oscarnominatie.
kreeg.voor.zijn.op-
treden. als. Nixon.
in. Frost/Nixon,.
speelt. Arlington.
Steward..

Ik. zal. enkele. as-
pecten. van. de.
film. bespreken..
Ten. eerste.het. ac-
teerwerk.. Dit. zit.
wel. goed.. Het. 2e.
aspect. is. de. look.
van. de. film.. Het.
verhaal. speelt. zich. af. in. de. jaren.
’70.en.er.zijn.duidelijk.kosten.noch.
moeite. gespaard. om. dit. duidelijk.
te.maken.. Kleding,. kapsels,. auto’s,.
interieur.en.zelfs.behang.komen.re-
gelrecht.uit.the.seventees..Dit.wordt.
bovendien. ook. nog. eens. mooi. in.
beeld. gebracht. door. de. regisseur..
Want. mooie. plaatjes. schieten. kan.
hij.wel..Het.probleem.zit.hem.in.het.
3e.aspect,.het.verhaal..De.eerste.35.
minuten. kijken.we. simpelweg. naar.
een.goede.remake.van.de.eerder.ge-
noemde.aflevering.van.The.Twilight.
Zone.. Richard. Kelly. weet. weer. een.
donkere,. onheilspellende. sfeer. te.
creëren.die.zo.kenmerkend.was.voor.
Donnie. Darko.. Hierna. is. de. regis-
seur.niet.meer.gebonden.aan.het.ori-
ginele.verhaal.en.dit.is.ook.waar.het.
faliekant. fout. gaat.. De. 20.minuten.
die.volgen.hebben.ook.nog.dezelfde.
angstverwekkende. sfeer. die.het. be-
gin. zo. goed.maakt,.maar. dit. wordt.
grotendeels.veroorzaakt.door.het.feit.
dat. je. voelt. aankomen.dat.het.hele.
verhaal.de.soep.in.loopt..Dit.voorge-
voel. wordt. vervolgens. ruimschoots.
ingewilligd..Een.uur.in.de.film.wordt.
het. namelijk. ronduit. idioot.. Zoals.
het. begin. van. de. recensie. al. doet.
vermoeden.wordt.het.verhaal.uitge-

breid. met. spon-
tane.neusbloedin-
gen,. mensen. die.
zich. als. zombies.
gedragen,. aliens,.
portalen.à.la.Star-
gate. en. zwevende.
doodskisten. die.
gemaakt. zijn. van.
water.. Duidelijk.
uit. het. leven. ge-
grepen.. Al. deze.
onderwerpen. zijn.
natuurlijk. geen.
garantie. voor. een.
slechte. film.. Er.
zijn. genoeg. films.
met. aliens. en.
zombies. die. nog.
best. te. pruimen.
zijn..Het.probleem.
is. dat,. net. zoals.
bij. Southland. Ta-

les,.er.teveel.ideeën.in.zitten.die.niet.
worden.uitgewerkt..Op.een.gegeven.
moment. wordt. het. allemaal. zo. ab-
surd.dat.zelfs.de.hoofdpersonages.er.
geen. vragen.meer.bij. stellen..Dit. is.
ook.het.moment. dat. het. je. simpel-
weg.niet.meer.kan.schelen.wat.er.ge-
beurt..Ik.stel.voor.om.van.deze.film.
een.officieel.drinkspel.te.maken..Als.
de.film.een.vraag.bij.je.oproept.dan.
gooi. je. deze. in. de. groep.. Iedereen.
die.het.antwoord.niet.weet.moet.een.
shotje. nemen.. De. tweede. helft. van.
de.film.zal.net.zo.slecht.te.begrijpen.
zijn.maar.je.zal.er.waarschijnlijk.wel.
meer.plezier.aan.beleven..

Conclusie:.Mocht.de.film.op.dvd.uit-
komen,.dan.raad.ik.mensen.aan.om.
die.doos.gesloten.te.laten..Zelfs.voor.
een.miljoen..
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Lectori salutem. ``Post multa 
sæcula, pocula nulla!’’. C’est 

le ton qui fait la musique. Rien 
ne va plus. Faisons la guerre à 
ce flacon. Je maintendrai. Mon 
Dieu, ayez pitié de mon âme; 
mon Dieu, ayez pitié de ce pau-
vre peuple. Allez votre corridor. 
Un velo de moustache. Cedo 
maiori, disputi ``In Vino Veritas’’.

U. zult. allen. begrijpen,. waarde. lec-
tori,. dat. Het. Dispuut. zich. schaart.
onder. de. hogere. intellectuelen. met.
wie.ons.Koninkrijk.behept.is..Dat.wij.
op.het. linguïstische.vlak.hoge.ogen.
gooien,. volgt. uit. onze. invloeden. in.
de. Troonrede,. het. Groot. Dictee. der.
Nederlandsche. Taal.
en. meer. van. derge-
lijke.bureaucratische.
stroop. en. sesqui-
pedalia. verba.. Ook.
hebben.wij.in.eerdere.
edities. van. dit. pam-
flet. gepoogd. enkele.
essentiële. taalvaar-
digheden. te. adstru-
eren.. Amor. patriae.
nostra.lex!

Niettemin,. toch. en.
niettegenstaande,.
zien. wij. ons. gecon-
fronteerd.met.het.feit.
dat. U. deze. conside-
rabele. gesticulatie.
in. groten. getale. heb.
geloochend.. Dit. blij-
kens. de. observatie.
dat. een. substantieel.
deel. van. dit. boekje. de. indruk.wekt.
in. de. Engelse. taal. te. zijn. bedoeld..
Mogelijkerwijs. hebben. de. respec-
tievelijke. schrijvers. van. deze. kopij.
de. intentie. gehad. hun. onvermogen.
met.betrekking.tot.de.Nederlandsche.
Taal.te.verbloemen.door.het.proleta-
rische,. populistische. en. platvloerse.

Engels.te.hanteren..Caveat.lector!

Temeer.storen.wij. ons.aan.het. ver-
schijnsel. dat. er. voldoende. mensen.
zijn.die. té. graag.van. zich. laten.ho-
ren..Hele. volkstammen.bezigen. het.
zogenaamde. ‘Twitteren’. (een.correct.
Nederlands. alternatief. voor. deze.
kreet:.‘verbale.incontinentie’,.een.vrij.
vertaald. Latijns. aternatief:. ‘lapsus.
linguae’)..Een.korte.rondgang. langs.
de.brevis.sententia.van.bekende.GE-
WIS’ers.wijst. op.vele. laakbare. taal-
verloedering..Desidiosus!.Parreseux!.
Het.is.een.kleine.moeite.een.dergelijk.
taalfragment.te.voorzien.van.tenmin-
ste.een.onderwerp,.persoonsvorm.en.
de.vereiste.interpunctie.

Wij. sluiten. af. met. een. oude. waar-
heid:.Généralement,.les.gens.qui.sa-
vant.peu.parlent.peu,.et.les.gens.qui.
savant.beaucoup.parlent.beaucoup..
Houd. hier. rekening. mee,. wanneer.
wij.nogmaals.adviseren.

Cave nil vino!
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Volgende keerAgenda

Adverteerders
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•. 13th.of..January.
GEPWNAGE console-avond

•. 14th.of.January.
Borrellezing Microsoft 

•. 29th.-.31st.of.January
Nieuwjaarsborrel

•. 2nd.of.February.
Algemene Ledenvergadering 

•. 4th.of.February
B.O.O.M. StratumGAME 

•. 9th.of.February.
Bowlen met Procam

•. 10th.of.February.
Lunchlezing Achmea 
.
AC lasergaming 

•. 11th.of.February.
Carnavalsborrel 

•. 12th.of.February.
GELIMBOtreffen Eindhoven 

•. 17th.of.February.
Carnavalsborrel Enschede 

•. 24th.of.February.
Borrellezing Task24 

•. 25th.of.February.
Spaanse Borrel 

•. 2nd.of.March.
EJC10 #1 Cantus 

•. 1st.of.April.
Geschwisterborrel 

•. 23rd.-.25th.of.April.
Batavierenrace

For.more.information.about.GEWIS.
activities.see
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!

AllOptions........binnenkant.voorkaft
Supremumredactie...........pagina.24
Quinity......... binnenkant.achterkaft..
ASML....................... achterkant.kaft
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De.Supremum.is.het.verenigingsblad.
van.studievereniging.GEWIS.en.ver-
schijnt.4.keer.per. jaar.met.een.op-
lage.van.1250.stuks..De.Supremum.
wordt. verspreid. onder. alle. studen-
ten. en. medewerkers. van. de. facul-
teit.Wiskunde.en.Informatica.van.de.
Technische.Universiteit.Eindhoven.

Redactie
Erik.van.Rhee
Ivo.van.der.Linden
Remko.Bijsmans
Lydia.van.Well
Rob.van.Wijk
Mark.van.Helvoort.
Jarno.van.Roosmalen
Marlous.Theunissen
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.Leanne.
Scheepers,. 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.CS4
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
GEPWNAGE.1e.dies. .
. . .
foto:.. Frank.Vlamings
ontwerp:.Erik.van.Rhee

Foto’s activiteiten
Joey.Claessen,.GEFLITST
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