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It is time for the third edition of 

the Supremum for this year! As 
one of the new members of the 
editorial staff I’ve been given the 
honour of writing this introduc-
tion. I hope to put my excellent 
skills in exceeding deadlines to 
good use within the team!

Aside. from. the. recent. changes. in.
the. editorial. team,. the. Supremum.
will.from.now.on.also.feature.a.new.
column,.the.Sportcolumn!.Every.edi-
tion.our.brave.souls.will.venture.out.
and. try. their. luck. at. a. new. sport,.
and.tell.you.all.about.our.experien-
ces..If.you.are.curious.about.where.
we’ve. risked. our. lives. in. the. past.
weeks,.skip.ahead.to.page.12!

Of.course.the.usual.articles.did.not.
miss.out,..for.example,.you.can.read.
all.about.one.of.our.other.new.edi-
torial.members.in.the.``In.the.spot-
light’’,.GELIMBO. reporting. on. their.
carnival-festivities,.the.BAC.making.
life.in.Groningen.a.lot.less.safe.and.a.
new.puzzle.to.crack.your.brains.on,.
amongst.many.others.

There.is.also.a.new.“Commissie-keu-
ze-diagram”,.which. is. of. great. help.
if. you. are. interested. in. an. active.
role.within.GEWIS.but.have.no.clue.
about.which.options.are.available.

I.wish.you.all.a.lot.of.reading.pleasu-
re.with. this.new. edition. of. the.Su-
premum!

Sebas
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Chairman’s Note

The annual Career Expo of the 
TU/e took place on February 

the 23rd. This is an event where 
over a hundred companies vi-
sit the Auditorium and the Main 
Building to present themselves 
to their potential future employ-
ees, id est: you.

Indeed,. you. yourselves. are. very. in-
teresting.for.a.whole.lot.of.enterpri-
ses..As.you.can.imagine,.every.ma-
jor.company.can.use.the.expertise.of.
mathematicians.or.computer.scien-
tists. alike.. This. combined.with. the.
fact.that.we.are.not.available.in.very.
large.amounts,.makes.the.recruiters.
of. various.firms. very. eager. to.meet.
you. as. fast. as. possible.. Therefore,.
the.well. accessible.Career.Expo. re-
ally. is. the. first. contact. for.many. a.
future.jobseeker.

The. event. is. organized. by. a. com-
mittee. which. is. a. joint. venture. by.
most. of. the. study. associations. in.
Eindhoven..This.committee.has.car-
ried. out. a. census. on. the. visiting.
students.. All. of. you. present. at. the.
Expo. have. noticed. the. scanning. of.
your.college.card..This.census.offers.
us.significant.information.on.the.dif-
ferent. kinds. of. students. present. at.
the. event..We. will. get. statistics. on.
the.gender,.age.and.study.of.our.vi-
sitors.. This.way.we. can.have. some.
insight.in.the.best.way.of.promoting.

the.Expo.and.the.other.Career.Days..
I,. for. one,. hope. that. I. will. not. be.
disappointed.by.the.amount.of.GE-
WIS.members.who.have.come.there.
to.consider.their.future.possibilities.

Off. course. there. are. plenty. other.
ways.to.get.yourself.familiarized.with.
various. enterprises.. The. board. of.
GEWIS. offers. you. three.main.ways.
of. doing. this,. the. first. one. being. a.
regular. article. in. the. Supremum..
For.example,.on.page.9.of. this.Su-
premum.you.can.find.one.of.Ortec..
Secondly,. you. can. visit. the. various.
company. lectures. during. which. an.
employee. of. a. certain. company. co-
mes. to. explain. how. he. practices.
computer.science.or.mathematics.in.
his. career.. These. lectures. are. very.
easy.accessible.and.are.mostly.given.
during.the.lunch.break.(your.lunch.
is.provided.off.course)..The.last.way.
takes. the.most. time.but. is.a.much.
better.way.of.getting.to.know.a.cor-
poration:.the.company.visit..Usually,.
the.visit.lasts.a.full.day.during.which.
you. can. see. the. company. site. and.
some. examples. of. their. products..
It. gives. a. great. insight. in. a. certain.
branch.or.line.of.work.

I. myself,. being. a. regular. customer.
of. everything. company-related,. feel.
that. I.have.done.well. in.orientating.
on.my.future.career..Have.you?

I
N
F
I
M
A

(Over.het.getal.65.536).
Tom.N:.“Hee,.die.weet.ik..Dat.is.tien.tot.de.macht.zestien.”.
Vincent.H:.“Ja,.klopt.”.
Tom.N:.“Euh,.ik.bedoel.twee.tot.de.macht.zestien.”.
Vincent.H:.“Ik.ging.er.van.uit.dat.je.dat.bedoelde..We.bedoelen.altijd.twee..
Twee.is.ook.één.nul”

Tom:.“Een.bestuursjaar.als.GEWIS.voorzitter.is.de.springplank.om.voorzit-
ter.van.GEZEVER.te.worden.”.

(Frank.komt.terug.van.het.sporten.in.een.afzichtelijk.hempje;.Sander.be-
sluit.de.beveiliging.te.bellen.).
Florian:.“Meld.even.dat.een.kamper.zijn.zoontje.van.12.is.vergeten.hier.bij.
GEWIS.”
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On Thursday the 18th of 
March there was a ‘borrel’ 

for employees (medewerkers-
borrel). At this borrel the educa-
tion awards were handed out to 
the teachers who, according to 
the students, have done the best 
teaching last year. In the educa-
tion surveys you have been gi-
ven the chance to vote for your 
favorite teacher and the teacher 
with the most votes obviously 
wins the award.

For.mathematics. the. three.finalists.
were. Martijn. Anthonissen,. Georg.
Prokert.and.Hans.Sterk..For.compu-
ter. science.Boudewijn. van.Dongen,.
Michel. Reniers. and. Bettina. Speck-
mann. were. the. final. three.. In. the.
end,. Martijn. Anthonissen. won. the.
educational. award. for.mathematics.
and.Boudewijn.van.Dongen.won.the.
computer.science.award.

On.a.different.note,. I.would. like. to.
talk.about.following.a.minor.abroad..
Studying. abroad. is. a. unique. and.
informative. experience. but. a. lot. of.

students. do. not. take. into. account.
that. this. is. actually. a. possibility..
You.only.hear.once.a.year.that.it.is.
possible.to.go.abroad.for.your.minor.
and.more. often. than.not. you. don’t.
remember.this.by.the.time.you.actu-
ally.choose.your.minor.

If.you.want.to.go.abroad.for.your.mi-
nor,. the. best. place. to. start. is. your.
bachelor.coordinator.or.Wil.Linders..
Together. with. them. you. can. make.
a.planning.about.how.you.will.deal.
with.your.minor..Remember.though:.
because.you.are. in.a. foreign. coun-
try. for. 6.months. it. could. be. tricky.
if.you.are.not.fully.on.schedule.with.
your.studies..For.example,.reexami-
nations.could.be.in.the.same.period.
as.your.minor..However,.it.is.usually.
possible. to. find. a. workaround. for.
this.problem.

Lastly,.I.would.like.to.remind.you.all.
that. you. can. come. to.me.with. any.
education.related.problems..You.can.
reach.me.through.mail.at.oc@gewis.
nl.or.speak.to.me.in.person.

I
N
F
I
M
A

Florian:.“Bouke!”.
Bouke:.“Ja?”.
Florian:.“Je.bent.niet.zo.heel.goed.in.het.negeren...”.

Bouke:.“Frank,.ben.jij.iets.nuttigs.aan.het.doen?”.
Frank:.“Ja...”.
Bouke:.“Nou,.hou.daar.dan.nu.mee.op!”.

(Na.een.tentamen.Functioneel.Programmeren.komt.Jeroen.Habraken.de.
SEP-ruimte.binnen).
Bram:.“Een.goeiemorgen!”.
Jeroen:.“Nou.ja,.goed,.goed,.flikker.op.”

Leanne:.“Dat.moet.je.even.aan.iemand.van.het.bestuur.vragen.”

(tijdens.college.Automaten.en.Procestheorie).
Jos.Baeten:.“If.you.don’t.understand.this,.that.is.because.it.is.too.simple.”

Rene.van.Hassel.(Lineaire.Algebra.docent):.“Ik.heb.geen.zin.in.ingewikkeld.
gepruts,.ik.wil.vegen.vegen.vegen!”.
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Did you take sides in the re-
cent discussion on “Rende-

ment” in the Cursor? Our rector 
encountered strong opposition 
to his stand that our students’ 
efficiency is way too low. Firm tar-
gets have been put into place.  For 
instance, 70 percent of our ba-
chelor students should have 
their bachelor’s degrees within 
four years of entering our univer-
sity.

Efficiency.(a.translation.of.the.Dutch.
word.rendement).is.being.interpreted.
here.as.the.number.of.credit.points.
and.degrees.per.student.per.year...The.
Inspection.Board.of.Higher.Education.
addressed.this.issue.and.formulated.
three. prominent. factors. that. influ-
ence.efficiency.positively.

The.first.is.matching:.a.meeting.of.tea-
chers.with.students.before.they.start.
in.order.to.determine.the.suitability.
of.the.intended.study...Students.with.
marks.8.(out.of.10).or.higher.for.ma-
thematics.(or.for.the.average.over.all.
disciplines). on. their. vwo. certifica-
tes.tend.to.collect.50.or.more.credit.
points.in.their.first.year.of.study.at.
our. department.. This. correlation.
continues.as.the.marks.go.down.to.
less.than.25.credit.points.for.students.
with.vwo.marks.around.6..Making.ne-
wcomers.aware.of.these.trends.may.be.
helpful.to.the.individual’s.choice.as.
well.as.to.an.increase.of.efficiency.

There. is. another. aspect.. . I. learned.
that.it.took.several.students.quite.a.
while.before.they.realized.that.having.
a.job.on.the.side.may.have.unforeseen.
negative.consequences.on.the.credit.
points. obtained. at. the. end. of. their.
first.year.of.study...Discussing.such.

issues. in. small. groups. with. more.
experienced. students. and. teachers.
alike,.may.help.first.year.students.get.a.
better.grip.on.progress.and.planning...
The.formation.of.small.study.groups.
is.the.second.key.factor.of.efficiency.
enhancement.
.
The.third.key.factor. is.personalized.
guidance.of.the.individual.student.in.
the.first.year,.ending.with.a.Binding.
Study.Advice..At.our.university,.BSA.
is. in. place.. Personal. guidance. has.
been.on.our.agenda.for.a.long.time.

I.would.be.interested.in.your.opinion.
whether.there.is.more.we.can.do.on.
these.factors..And.if.so,.how...To.name.
one.action.we.have.in.mind,.we.would.
like.to.hand.the.department’s. inco-
me.for.one.credit.point.(108.euro).to.
every.student.who.earned.60.credit.
points.or.more.in.one.year..There.are.
some.legal.hurdles,.which.I.am.sure.
we.can.overcome.

Is. it.clear.where. I.stand. in.the.dis-
pute. between. the. rector. and. the.
students?.I.sympathize.with.students.
wanting. to. have. a. good. time. and.
enjoying.student.life..But.I.feel.that.
having.a.student.organization.board.
membership. on. your. cv.
does. not. balance. a. year. of.
study. lost.. Also,. too. many.
students.take.jobs.for.paying.extras.
without. having. contemplated. the.
advantages.of.living.thriftier.and.se-
curing.money.from.other.sources.in.
order. to.pay.back.after.a. few.years.
when.they.earn.a.substantially.better.
salary...But.on.the.whole,.we.will.try.
and.entice.you.to.be.more.efficient!

Arjeh.Cohen,.March.7,.2010



7

Eigenlijk ben ik niet de per-
soon die ervan houdt om in 

de schijnwerpers te staan. Maar 
als je deel gaat uitmaken van 
de Supremum commissie en ze 
vragen je vriendelijk om een bij-
drage, wie ben ik dan om nee te 
zeggen.

Ruim. 19. jaar. geleden. geboren. in.
Nijmegen,.in.het.huis.waar.mijn.ou-
ders. nu. nog. steeds. wonen.. Samen.
met. een.drie. jaar. oudere. zus.opge-
groeid,.met.wie. ik. erg. goed. op.kan.
schieten.maar.waarvan.het.karakter.
erg.verschilt.met.dat.van.mij..Waar.
zij.haar.creativiteit.uitte.zat.ik.alles.
te.observeren.en.te.analyseren..Wel-
licht.dat.daarom.deze.studie.mij.ook.
zo.goed.bevalt,.als.1ste. jaars.Tech-
nische. Informatica. heb. je. immers.
analytisch. vermogen. nodig.. Maar.
met.alleen.inzicht.kom.je.niet.overal,.
wat.ik.wel.heb.gemerkt.op.het.Stede-
lijk.Gymnasium.Nijmegen..Met.mijn.
voorkeur.van.mezelf.vervelen.boven.
studeren. heb. ik. toch.mijn. diploma.
NT/NG.vorig.jaar.na.7.jaar.gehaald.

Na. 12. jaar. met. plezier. gehockeyd.
te.hebben.ben. ik. vorig. jaar.gestopt.
omdat.ik.mijzelf.niet.meer.bij.de.ge-
middelde. hockeypersoon. vond. pas-
sen..Verder.heb. ik.nog. een.blauwe.
maandag.getennist.en.zelfs.gedanst..
Nog.een.long.lost.hobby:.trompet..Na.
5.jaar.met.plezier.gespeeld.te.hebben.
(maar.met.moeite.geoefend).kwam.er.
een.blokjes.beugel.die.mij.een.goed.
excuus.gaf.om.ermee.te.stoppen.

Tegenwoordig.houd.ik.mij.met.ande-
re.facetten.van.het.leven.bezig..Een.
korte. ‘carrière’. bij. de. AH. (3,5. jaar).

was. abrupt. afgelopen. toen. er. een.
Apple. Premium. Reseller. in. Nijme-
gen.gevestigd.werd..Met.mijn.passie.
voor.Apple.producten.en.kennis.van.
software.en.hardware.(en.natuurlijk.
mijn.charmes!).kreeg.ik.een.plekje.in.
het.team.waarmee.ik.nu.alweer.dik.
een.jaar.werk..Dus.als.je.op.een.za-
terdag.in.de.binnenstad.van.Nijme-
gen.bent,.kom.eens.langs!

Ook. houd. ik.mij. veel. bezig.met. tv,.
film,.series,.muziek.en.allemaal.van.
dat.soort.onzin..Hoewel.er.in.een.van.
die. categorieën. nog. wel. een. hobby.
verborgen.zit:.Star.Trek..Na.binnen.
1,5.jaar.alle.620.uren.gezien.te.heb-
ben.kijk.ik.nu.wat.minder,.maar.col-
lectables. verzamelen. blijft. leuk.. En.
nog. een. toekomstige. hobby,. maar.
nog.niet.te.realiseren:.auto’s.en.mo-
toren..Maar.ik.weet.zeker.dat.als.er.
meer.geld.in.het.laatje.komt.ik.mijn.
avonden. sleutelend. onder. een. auto.
met.plezier.tegemoet.zie.komen.

Maar. nu. natuurlijk. het. belangrijk-
ste:. GEPWNAGE!. Sinds. 16. novem-
ber. 2009. ben. ik. aspirant. lid,. en.
ik.heb.het. zeer.naar.mijn. zin!.Dus.
naast.mijn.goede. looks.en. fantasti-
sche.social.skills.ben.ik.stiekem.een.
nerd.

Ik.denk.dat.jullie.nu.wel.een.redelijk.
idee.hebben.van.het.verleden.en.het.
heden. van.mijn. leven,. en. als. jullie.
meer.willen.weten. (of. onderdeel.wil.
uitmaken. van.mijn. toekomst).moet.
je. me. maar. ‘s. aanspreken. tijdens.
een.borrel.of.GEPWNAGE.activiteit.

kthnxbye,
Simone

In the Spotlight: Simone Alers
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AC Karaokeborrel
Vanwege. het. succes. afgelopen.

jaar,. hebben. we. dit. jaar. nogmaals.
een. karaokeborrel. georganiseerd..
Deze. vond. plaats. op. 4. maart.. Ten.
opzichte. van.de. vorige. keer.had.de.
karaokeborrel. een. aantal. verras-
sende. nieuwe. elementen;. er. was.
een.jury.waarin.namens.elk.dispuut.
een.lid..(toevallig.allemaal.aspirant).
plaats.nam.en.het.was.mogelijk.voor.
de. deelnemers. om. alvorens. de. ACt.
op. te. voeren. zichzelf. om. te. kleden,.
net. als. bij. de. miniplaybACkshow..
Wederom. werd. de. muziek. geregeld.
door.Chris.Bootsma.en.nam.Thomas.
Delissen. het. presentatiegedeelte. op.
zich.

Om. half. zes. gaf. de. AC. de. aftrap,.
waarna. de. ACts. elkaar. zonder. on-
derbrekingen. opvolgde.. Elke. ACt.
werd. naderhand. geëvalueerd. door.
een. onverbiddelijke. doch. redelijke.
jury.. Teneinde. heeft. de. jury. drie.
groepen. aangewezen. om. te. partici-
peren. in. een. zinderende. finale. die.
werd.beslecht.door.de.hevigheid.van.
het. applaus. van. de. toeschouwers...
De. overwinning. was. aan. ‘The. Fo-
reign.Ladies’..Gefeliciteerd!

AC Casino
Poker,. BlACk. JACk,. Roulette. en.
Craps..Deze.spellen.werden.gespeeld.

op. de. geslaagde. Casino. avond. van.
de.AC,.geheel.in.sfeer.verzorgd.door.
de.croupiers..Het.eten.werd.verzorgd.
door. de. plaatselijke. afhaalchinees.
en.pizzeria..Om.21:30.was.de.avond.
afgelopen.en.werden.de.chips.geteld..
De.drie.winnaars.deze.avond.waren.
Eugen.Severins.met.70.000.punten,.
Peter. van. Heck. met. 120.000. pun-
ten.en.Frank.Wessels,.die.de.onbe-
twiste.nummer.1.was,.met.169.500.
punten..De.drie.winnaars.ontvingen.
ieder. een. hersenkrakend. presentje.
tijdens.de.borrel..

AC Lasergamen
Woensdag.10.februari.is.er.weer.ge-
lasergamed.. Al. snel. werden. er. die.
dag.teams.gevormd..Na.lange.onder-
vragingen.waarom.er.geen.romanti-
sche.muziek.aanwezig.was,. zijn.we.
met.hardcore.de.zaal. ingegaan..Het.
bleek. al. snel. dat. de. rode. rakkers.
toch. wat. getrainder. waren. dan. de.
groene. strijders.. Het. bleek. toen. al.
gauw.dat.deze.strijders.de. regeltjes.
ook.niet.helemaal.meer.wisten..Ge-
lukkig.was. er.Wouter. van.het. rode.
team,.die.bijvoorbeeld.kon.vertellen.
dat. het. niet. de. bedoeling. is. dat. je,.
je.pak.in.een.bad.legt,.zodat.je.niet.
geraakt. kan. worden.. Deze. tactie-
ken.mochten.echter.niet.baten..Het.
groene. team.werd. genadeloos. inge-
maakt.

ACtiviteiten
Je
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Hallo, mijn naam is Gregor 
Brandt. Ik heb, alweer een 

tijdje geleden, Technische Wis-
kunde gestudeerd in Eindhoven. 
Ik heb indertijd gekozen voor de 
combinatorische optimalisatie 
richting omdat ik het praktische 
aspect van de wiskunde altijd 
het meest interessante heb ge-
vonden. Na mijn afstudeerwerk 
bij TNO heb ik daar 3 jaar ge-
werkt. Op zoek naar een nieuwe 
uitdaging ben ik per 2001 bij 
ORTEC gaan werken in de con-
sulting afdeling.

Zoals.dat.bij.ORTEC.gaat,.kom.je.dan.
binnen.als.junior.consultant..Na.een.
paar.jaar.groei.je.door.richting.medi-
or.en.daarna.senior.consultant..Op.
dit.moment.ben.ik.afdelingshoofd.en.
lid. van. het. management. team. aan.
de. consulting.kant. van.ORTEC. (we.
hebben. ook. een. producten. kant)..
Dit. betekent. dat. ik. verantwoorde-
lijk.ben.voor.de.ontwikkeling.en.te-
vredenheid. van. mijn. medewerkers.
(ongeveer. 25),. de. kwaliteit. van. de.
uitvoering.van.de.projecten.waar.we.
bij.betrokken.zijn.en.uiteraard.het.fi-
nanciële.resultaat.van.mijn.afdeling..
De.afdeling.waar.ik.verantwoordelijk.
voor.ben.doet.projecten.voor.slechts.
één.klant,.een.groot.oliebedrijf..Deze.
zogenaamde.key-account.is.momen-
teel.één.van.de.grootste.klanten.van.
ORTEC.en.is.een.bedrijf.waar.we.als.
ORTEC. al. 27. jaar. opdrachten. voor.
doen.

Een.korte.impressie.van.opdrachten.
die.we.momenteel.doen:
Wij.ontwikkelen.software.in.AIMMS.
waarmee. op. strategisch.niveau. een.
netwerk. gemodelleerd. kan. worden.
waarin. alle. stappen. van. de. olie. of.
gas.supply.chain.kunnen.staan..Dus.
van. bron. tot. aan. tankstation.. De.
gebruiker. kan. vervolgens. verschil-

Werken bij ORTEC
G

regor B
randt (O

RTEC
)
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lende. strategische. scenario’s. door-
rekenen. of. het. model. de. optimale.
netwerkconfiguratie. laten. bepalen..
Bijvoorbeeld:. ik. heb. een. optie. om.
een.nieuwe.fabriek.te.openen,.waar.
en. wanneer. kan. ik. dat. het. beste.
doen?. Voor. iedere. scenario. zal. het.
model.de.optimale.oplossing.zoeken.
zodat. de. winstgevendheid. op. lange.
termijn.maximaal.is..Uiteraard.kun-
nen. ook. CO2-uitstoot. beperkingen.
gemodelleerd.worden.

Een.ander.voorbeeld.is.de.ontwikke-
ling.van.een.applicatie.dat.de.schat-
tingen. maakt. voor. de. kosten. van.
vernieuwingsplannen.. Denk. hierbij.
bijvoorbeeld. aan. de. kosten. voor. de.
bouw. van. een. nieuwe. raffinaderij..
Naast.de.ontwikkeling.en.het.onder-
houd. van. de. applicatie,. ondersteu-
nen.wij.de.ontwikkeling.van.nieuwe.
modellen.om.de.kosten.nog.beter.in.
te. schatten.. Voor. de. verificatie. van.
de. oudere. modellen. doen. wij. data.
analyses.van.de.gerealiseerde.kosten.
van.vernieuwingsplannen.die.daad-
werkelijk.zijn.uitgevoerd.

Daarnaast.werken.wij.ook.aan.simu-
latieprojecten.voor.strategische.LNG.
(Liquified. Natural. Gas). projecten..
Het.doel.van.deze.projecten.is.om.te.
bepalen.hoeveel. en.welk. type. laad-
punten. en. opslagtanks. er. gebouwd.
moeten. worden. op. een. LNG. termi-
nal.. De. simulatie. modellen. zijn. op.
een.discrete.time.simulatie.platform.
gemaakt,.zoals.Witness.of.Arena.

Het.leuke.van.mijn.werkzaamheden.
is.de.veelzijdigheid.die.het.biedt:. ik.
ben.betrokken.bij.projecten.waarbij.
ik.nog.steeds.kennis. toe.pas.die. ik.
tijdens. mijn. studie. heb. opgedaan,.
anderzijds.ben.ik.ook.veel.bezig.met.
personele. zaken. en.heb. ik. ook. een.
duidelijke. financiële. verantwoorde-
lijkheid..Geen. enkele. reden. om.me.
hier.te.vervelen.dus!
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Supremum Sport: Achter de Schermen

Lieve lezer, met enige gepaste 
trots presenteert de Supre-

mumredactie de eerste editie 
van een nieuwe column: Supre-
mum Sport. In deze column kie-
zen wij een sport die op de TU/e 
(of in de buurt) te beoefenen is. 
Het liefst kiezen we een sport 
die niet al te mainstream is, zo-
dat de gemiddelde lezer er dan 
hopelijk wat van zal opsteken. 
Een bijkomend voordeel is dat 
de Supremumredactieleden die 
de sport gaan beoefenen er alle-
maal even slecht in zijn.

Deze. eerste. editie. van. Supremum.
Sport. schrijven. we. over. schermen..
Sebastiaan.en.ik.(Ivo).bezochten.een.
beginnerstraining.van.Hoc.Habet.op.
het.Studenten.Sportcentrum..Sebas-
tiaan.is.stiekem.recent.al.begonnen.
met. schermen. en. had. dus. al. enige.
ervaring. opgedaan.. Daarentegen.
was. ik.nog.nooit.überhaupt.bij. een.
schermwedstrijd.in.de.buurt.geweest.
(inclusief.TV),.dus.zat.ik.nog.vol.met.
vooroordelen.en.ontwetendheid:.een.
perfect.begin.voor.deze.column.

Nadat. we. ons. omgekleed. hadden.
(simpel:. trainingsbroek,. t-shirt. en.
gymschoenen),.moesten.we.nog.be-
nodigd. materiaal. uitzoeken:. een.

masker,. vest,. handschoen. en. een.
wapen.. De. handschoen. lijkt. een.
beetje.op.een.lange.werkhandschoen.
en.heeft.als.doel.dat.de.floret.van.de.
tegenstander.niet.in.jouw.mouw.kan.
steken.

We.begonnen.met.de.basistechniek.
van. stappen. vooruit. en. achteruit.
zetten.. Dit. klinkt.misschien. simpel.
maar. een. goede. balans. en. rustig.
bovenlichaam. is. belangrijk. in. een.
schermwedstrijd..Ook.de.basistech-
niek. voor. het. doen. van. een. aanval.
werd. ons. vlot. bijgebracht.. Daarna.
werd.het. ingewikkelder,. behalve. de.
aanval.zelf.werd.ons.nu.ook.geleerd.
het.wapen.van.de.tegenstander.aan.
de.kant. te.slaan.alvorens.de.steek-
aanval. in. te. zetten.. Dit. werd. nog.
verder. uitgebreid. met. een. aantal.
vormen.van.afweren.van.een.aanval.
van.de. tegenstander,.het. ontwijken.
van.het.afweren,.het.afweren.van.het.
ontwijken.van.het.afweren,.het.ont-
wijken.van.het.afweren.van.het.ont-
wijken.van.het.afweren,.enzovoort.

Om.te.oefenen.werden.er.koppels.ge-
vormd.van.beginnelingen.en.ervaren.
schermers..Mijn.begeleider.was.Jos..
Jos.is.het.type.dat,.als.ik.zijn.vrien-
din. zou.beledigen,. zijn.handschoen.
uit.zou.doen.en.er.mij.een.‘slap’.voor.

Foto van het Hoc Habet internationale toernooi afgelopen oktober.
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Schermen aan de TU/e. Waar, wat en hoe?
Hoc Habet.is.sinds.1966.de.Eindhovense.studenten.schermvereniging..
Ze.trainen..op.dinsdagavond.(19:30-21:00).in.het.Studenten.Sportcen-
trum..Twee.keer.per.jaar.geven.ze.een.beginnerscursus,.maar.als.je.wilt.
proberen.hoe.het.is.om.te.schermen,.kun.je.altijd.binnenlopen.tijdens.de.
training..Het.enige.wat.je.nodig.hebt.zijn.een.sportkaart.en.sportkleren,.
het.liefst.met.een.lange.broek..Schermkleding.en.-benodigheden.worden.
door.het.sportcentrum.verzorgd..Contact:.hochabet@stack.nl

Supremum Sport
Ook.voor.de.volgende.editie.zul-
len. we. een. training. van. een.
sportvereniging.bezoeken..Mocht.
je.een.goed.idee.hebben.wat.be-
treft. sport-keuze. of. misschien.
heb.je.interesse.om.met.ons.mee.
te.gaan?.supremum@gewis.nl

m’n.gezicht.zou.uitdelen,.om.me.uit.
te.dagen.voor.een.duel.tot.de.dood,.
heel. nobel.. Na. enige. tijd. oefenen.
werd. wel. duidelijk. dat. ik. zelf. niet.
de.subtiliteit.heb.om.soepel.het.af-
weren.van.een.aanval. te.ontwijken..
Je. zou. verwachten.dat. je. als. infor-
matica-student. door. al. dat. muizen.
een.aardig.soepele.pols.krijgt..Daar-
entegen.kwam.ik.enigzins.lomper.uit.
de.hoek,.waarschijnlijk.schuilt.daar.
wat. ijshockeytraining. (mijn. sport).
achter.

Het. leuke. van. een. sport. voor. het.
eerst. beoefenen. is. dat. er. een. aan-
tal. vooroordelen.uit.de.weg.worden.
geruimd.. Zo. heeft. een. floret. geen.
‘recht’. handvat,. zoals. je. zou. ver-
wachten,. maar. heeft. het. de. vorm.
van.een.pistoolhandvat,.waardoor.je.
het.standaard.naar.voren.toe.gericht.
houdt.

Daarnaast. zijn. er. 3. vormen. van.
schermen,.wat. ik. ook.niet.wist..De.
regels. variëren. gebaseerd. op. het. te.
gebruiken.wapen:

floret:. dit. is. het.wapen.waar. je. het.
eerst.aan.denkt.als.je.over.schermen.
hoort;.een.dun,.soepel.metalen.wa-
pen..Dit.is.de.meest.nobele.vorm:.in.
een. wedstrijd. met. floret. als. wapen.
kun.je.alleen.een.punt.scoren.als.je.
“recht. van. aanval”. hebt.. Recht. van.
aanval.heb.je.als.je.een.aanval.inzet.
en.kun.je.overnemen.als.je.een.aan-
val.afweert..Dit.betekent.dat. je.niet.
beide. tegelijk. kan. scoren.. Scoren.
kun. je. ook.alleen.met.de.punt. van.
je.wapen.op.het.torso.van.je.tegen-
stander.
degen:. dit. wapen. is. iets. breder. en.

steviger..De.regel.“recht.van.aanval”.
geldt.niet.en.je.mag.je.tegenstander.
overal. raken. om. te. scoren. (met. de.
punt. van. je. wapen).. Deze. vorm. is.
bijvoorbeeld.“veel.te.min”.voor.Jos.
sabel:. dit.wapen.werd.me.beschre-
ven. (ik.heb.het.niet. gezien).als. een.
wapen.zoals.piraten.het.vroeger.ge-
bruikten..Met.een.sabel.kun. je.ook.
scoren.met. de. zijkant. van. het. wa-
pen.. Het. werd. mij. beschreven. als.
“het.echte.hakwerk”.

Ter.afsluiting.hebben.Sebastiaan.en.
ik.nog.een.wedstrijd. gehouden.met.
degens.(met.een.elektronisch.score-
systeem).. Sebastiaan. had. sterk. de.
overhand,. hoewel. we,. hadden. we.
met.echte.wapens.gevochten,.elkaar.
meerdere. malen. van. elkaars. mo-
gelijkheid. tot. voortplanten. beroofd.
zouden.hebben.

Uiteindelijk. moet. je. niet. de. illusie.
hebben. dat. schermen. een. realis-
tische. afspiegeling. is. van. een. echt.
zwaardgevecht. (denk. ik),. bijvoor-
beeld. omdat. je. alleen. maar. in. een.
rechte.baan.vooruit/achteruit. loopt.
en. dus. niet. om. elkaar. heen.. Maar.
afgezien.hiervan.is.het.een.vermake-
lijke.sport.
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niet.veel.meer.nodig.dan.een.mesh,.
een.lichtbron.en.een.camera.om.een.
3D.scene.te.renderen..Daar.komt.de.
eerste. technische.uitdaging.al.naar.
boven:. de. interne. datastructuur.
van.de.klant.bevat.geen.mesh..Van-
wege.aangeleverde.datastructuur. is.
er. gekozen. voor. Constructive. Solid.
Geometry.(CSG).technieken.om.een.
mesh.te.genereren.

CSG.is.een.modeleer.techniek.waar-
mee. met. simpele. 3D. vormen. en.
boolean. operaties. complexere. 3D.
modellen. worden. gegenereerd.. Een.
beperkte.set.aan.basis.vormen,.(bij-
voorbeeld;.kubus,.piramide,.cilinder.
en.bal). is. in.combinatie.met.de.on-
derstaande. boolean. operaties. vol-
doende.om.complexe.3D.modellen.te.
genereren..

Dit. is. een. intuïtieve.manier. om.3D.
modellen. te. genereren,.maar. op. de.
achtergrond. komt. er. toch. heel. wat.
rekenwerk.bij.kijken..Neem.het.voor-
beeld. van. de. Difference. hierboven..
Stel. de. kubus. is. gemodelleerd.met.
behulp.van.12.driehoeken,.2.voor.ie-
dere.wand..Dan.snijdt.de.bal.dwars.
door.meerdere.van.deze.driehoeken..
Elke. doorgesneden. driehoek. moet.
opnieuw. benaderd. worden. door.
meerdere. kleinere. driehoeken.. De.
uitdaging.hierbij. is.het.aantal.drie-
hoeken.zo.klein.mogelijk.te.houden,.
zodat. eventuele. verdere. bewerkin-
gen.en.het. renderen.van.het.model.
zo.snel.mogelijk.verloopt..Daarnaast.
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The world is a mesh

Trots zijn op je werk beschou-
wen we bij TASK24 als een 

essentiële arbeidsvoorwaarde. 
Dat onze mensen graag vertel-
len over hun vak is daarvan een 
logisch gevolg. Johan Water-
schoot, oud-student aan de fa-
culteit W&I van de TU/e, maakt 
jullie met veel plezier deelge-
noot van zijn meest recente uit-
daging. Een kijkje in het leven 
van een software specialist bij 
TASK24.

Mijn. huidige. opdracht. bestaat. uit.
het.maken.van.een.3D.user.interface.
control. voor. één. van. onze. hi-tech.
klanten.en.wordt.in.een.project.team.
uitgevoerd.. Kort. samengevat. moet.
dit. 3D. control. de. complexe. interne.
datastructuur.van.onze.klant.driedi-
mensionaal. gaan. weergeven.. Daar-
mee. krijgt. de. gebruiker,. in. plaats.
van.alleen.een. lange. lijst.van.para-
meters,.een.overzichtelijk.datamodel.
in.beeld.wat.ook.van.meerdere.kan-
ten.bekeken.kan.worden.

In.samenspraak.met.de.klant.is.be-
sloten. . om. Windows. Presentation.
Foundation. (WPF). te. gebruiken..
Met.WPF.kan.relatief.eenvoudig.een.
3D. model. gerenderd. worden.. Over.
het. algemeen. wordt. een. 3D. mo-
del.opgebouwd.uit. een.groot.aantal.
driehoeken. die. samen. de. “wanden”.
van. het.model. vormen,. deze. verza-
meling. driehoeken. wordt. een.mesh.
genoemd.. Een. WPF. viewport. heeft.
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De 3 basis operaties waarmee je alles kunt modeleren
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mag. de. benadering. van. het. model.
uiteindelijk.ook.niet.te.onnauwkeu-
rig.worden.

Na.een.model.gegenereerd.te.hebben.
met.CSG.werd.het.tijd.om.het.model.
met.WPF. te. gaan.weergeven..Door-
middel. van. een.WPF. viewport,.met.
daarin.een. lichtbron,.camera.en.de.
mesh,.verschijnt.het.model. .al.snel.
op.het. scherm..Ook.het.model. van.
verschillende. kanten. bekijken. gaat.
eenvoudig. door. met. transformaties.
de.camera.te.verplaatsen..Roteer.de.
camera.rond.het.model.en.WPF.zorgt.
voor.de. rendering.. “Lang. leve.WPF,.
dit.wordt.kinderspel”..Maar.zoals.va-
ker.zit.het.echte.werk.in.de.“details”.

Zo. had. de. klant. in. een. kleine. pa-
ragraaf. van. de. requirements. een.
assenstelsel. gedefinieerd.. Op. het.
eerste.gezicht.heel.eenvoudig.en.on-
schuldig,.maar.ook.hier.uitdagingen.
op.de.achtergrond..Een.lijn.tekenen.
binnen.de.3D.wereld.blijkt.niet.mo-
gelijk..Alles.moet.uit.driehoeken.be-
staan.. Dan. benader. je. de. lijn. toch.
met. een. langwerpige. kubus.. Maar.
hoe.dik.moet.die.balk.dan.worden?.
En.stel.dat.je.een.groot.model.hebt,.
dan.krijg.je.een.dikkere.balk.omdat.
de.“lijn”.zichtbaar.moet.zijn.als.het.
gehele.model.in.beeld.is..Maar.wan-
neer.je.inzoomt.op.een.detail.,.moet.
de.balk.eigenlijk.smaller.worden..
Uiteindelijk.zijn.de.lijnen.opgebouwd.
uit. een. langwerpig. vlak. (bestaande.
uit.2.driehoeken),.wat.steeds.richting.
de.camera.gepositioneerd.wordt..De.
“hoogte”. van. het. vlak. wordt. steeds.
aangepast.zodat.de.“lijn”.in.het.beeld.
een. constante. dikte. heeft.. Hiervoor.
worden.de.“lijnen”.bij.iedere.camera.
positie.herberekend..Dan.moeten.er.

nog.labels.onder.de.assen.geplaatst.
worden..Getallen.zijn.eigenlijk.weer.
tweedimensionale.objecten,.van.op-
zij.gezien.kun.je.ze.niet.lezen..Daar-
om.worden. de. labels. van. de. assen.
op. een. plat. vlak. afgebeeld.. Op. dit.
vlak.staat.de.2D.tekst.en.deze.wordt.
steeds.richting.de.camera.gedraaid..
Deze.techniek.heet.Billboarding..

Om.tekst.op.het.platte.vlak.te.plaat-
sen.wordt. gebruik. gemaakt. van. de.
WPF. VisualBrush..Weer. een. uitda-
ging,. omdat. de. WPF. VisualBrush.
een.memory.leak.bevat,.die.al.sinds.
.net. 3.0. bij. Microsoft. bekend. is,.
maar. tot. op. heden. nooit. opgelost..
Als. workaround. . worden. de. Visu-
alBrushes. zo. veel. mogelijk. herge-
bruikt..Hiervoor.is.een.pool.gemaakt.
waarin. alle. VisualBrushes. die. niet.
meer.nodig.zijn.worden.bewaard..Op.
deze.manier.worden.zo.min.mogelijk.
nieuwe.VisualBrushes.aangemaakt..
Je.moet.soms.creatief.zijn.

Na.deze.hobbels.overwonnen.te.heb-
ben,.is.de.gebruiker.nu.in.staat.om.
in. een. oogopslag. het. resultaat. van.
alle. ingestelde. parameters. te. over-
zien.. De. klant. heeft. zich. niet. druk.
hoeven.maken.over.de.onderliggende.
technische. problemen,. voor. hen. is.
het.assenstelsel.nog.steeds.iets.sim-
pels.. De. laatste. issues. worden. nu.
verholpen,.de.documentatie.op.orde.
gebracht. en. gelukkig. blijft. er. dan.
ook.nog.even.tijd.over.om.een.stukje.
voor.de.Supremum.te.schrijven.

TASK24. is.met.ruim.550.medewer-
kers.één.van.de.grootste.dienstver-
leners.op.het.gebied.van.technische.
automatisering. in. Nederland.. Onze.
specialisten. in. de. embedded-. en.

industriële. automatisering.
werken. dagelijks. aan. in-
novatieve. oplossingen. voor.
onze. klanten.. Dit. doen. we.
met. de. nieuwste. technie-
ken,. gecombineerd. met. een.
grote.betrokkenheid.en.pas-
sie.voor.het.vak..Wil.je.meer.
over.ons.weten?.Kijk.dan.op.
www.task24.nlCamera 

Kijkrichting 

As 
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Bob:.“Ik.heb.verloren”.
Rob.v.Esch:.“Wat?”.
(na.uitleg.van.Bob).
Bob:.“De.enige.die.het.ooit.gewonnen.heeft.is.Chuck.Norris.”.
Rob:.“Wie?”.

(Na.weer.een.opmerking.over.Sebastiaan.zijn.hoofd).
Sebastiaan:.“Ik.zie.de.relevantie.van.mijn.hoofd.niet.in.deze.context.”.
.
Lydia:.“Hoe.blauw.moet.de.trui.zijn?”.
Leanne:.“Zo.blauw.als.de.taakbalk.van.Windows.”.
.
Teun:.“Politiek.is.een.stuk.leuker.met.The.Prodigy.op.de.achtergrond.”.
(even.later).
Teun:.“Omg,.hij.praat.precies.op.de.maat!”.
.
(Tijdens.de.loting.van.Microsoft.van.een.boek).
Berry:.“Het.zal.vast.een.C#.boek.zijn,.die.hoef.ik.niet.”.
Microsoft.kerel:.“en.de.winnaar.is....Berry.Zwerts!”.
.
(op.IRC,.rond.elf.uur.‘s.avonds).
Gice:.“Zo.ik.ga.dus.echt.wel.mn.kansrekeningtactiek.toepassen.morgen.”.
Teun:.“Which.is?”.
Gice:.“Eerst.poging.kansrekening.had.ik.als.voorbereiding.niet.geleerd.
maar.hele.avond.‘numb3rs’.gekeken.”.
Gice:.“Werkte.niet.maar.was.wel.leuk.om.te.doen.”.
.
Roel.Coset:.“Ik.heb.een.bad.hair.day.”.
.
Teun.Koster:.“Heeft.hij.nou.een.ontzettend.lelijk.gebit.of.is.dat.zijn.snor?”.
.
Florian:.“Wat.ga.je.doen.dan?”.
Nicky:.“uhhh......Anne?”.

Ivo:.“Over.een.tijdje.heb.ik.misschien.een.vriendin...”.
Sam:.“Ok,.nou.ff.serieus,.....”.
.
Tosca:.“Altijd.als.Kevin.kookt,.is.het.heerlijk!”.
.
(na.het.krijgen.van.1,50.euro.van.Tosca).
Kevin:.“Zo,.mijn.zakgeld.voor.deze.week.is.ook.weer.binnen!”.
.
Barry:.“Wat.ben.ik.blij.dat.Anne.haar.rok.uit.heeft.”.
.
(Na.de.borrel).
Bob.tegen.Paula:.“Heb.je.zin?”.
Paula:.“Gezin?”.
Lourens:.“Nee,.dat.is.een.stap.verder!”

(over.de.Nintendo.DS.(XL)).
Lydia:.“Of.ik.gebruik.hem.in.bed,.maar.daar.hoef.ik.geen.XL.”

Vivian:.“Ik.heb.mijn.EHBO.diploma.gehaald,.we.hebben.echt.van.alles.
geleerd:.reanimeren,.mensen.omleggen,....”

Remko:.“Sven.heeft.heel.hard.op.mijn.B.O.O.M..geblazen.”



Upload meteen je cv.
Quinity zoekt software engineers Java/J2EE, projectleiders, functioneel 

ontwerpers en consultants/informatie-analisten. Als je zo’n baan én een 

succesweekend wilt, upload dan snel je cv. Ook al heb je nog geen ervaring. 

Op www.werkenbijquinity.nl vind je uiteraard ook alle andere informatie en 

wetenswaardigheden over een baan bij ons bedrijf.

Quinity B.V. – Maliebaan 50 – Postbus 13097 – 3507 LB Utrecht

Telefoon +31(0)30 2335999

Ook zin in een succesweekend
met een privé-kok?

Als je bij Quinity komt werken, werk je mee aan het 

ont  wikkelen van eBusiness-applicaties. Dat doen 

we voor grote, fi nanciële organisaties en met 

goede resultaten. En boeken wij succes, dan boek 

jij ook succes. Sterker nog: we garanderen je een 

carrière waarin je veel successen op je naam kunt 

zetten. Ook als je nog maar net bent afgestudeerd. 

En om je daarvan alvast te laten proeven, krijg je 

van ons een geweldig succesweekend naar keuze 

aangeboden als we het met elkaar eens worden.

Kijk meteen op www.werkenbijquinity.nl voor alle 

details en mogelijkheden. En ontdek dat je bij Quinity 

net zo succesvol kunt worden als je ambities reiken.

Werken bij Quinity.
Succes gegarandeerd.

Arjan Kooistra.
Software engineer Java/J2EE.
Kan niet koken.
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Ook deze keer weer een in-
terview met een docent. Dit 

keer ondervragen we Cor Hur-
kens, 52 lentes jong en niet ge-
trouwd, met wat extra vraagjes 
over zijn tijd bij GEWIS. Want ja, 
hij heeft op onze eigen universi-
teit gestudeerd. En hij zat in het 
eerste bestuur van GEWIS! Tijd 
voor een grondige ondervraging 
dus...

Favoriete muziek?
Salsa.

Favoriet gerecht?
Ik.heb.niet.echt.een.favoriet,.ik.ben.
denk.ik.een.alleseter.

Grootste hobby?
Puzzelen.natuurlijk,. ik.ben.nu.een-
maal.een.wiskundige...

Lezen of televisie kijken?
Zeker.weten.tv.kijken.

Hoe vaak gebruik je de:
Auto?. 12km/jaar
Fiets?. Voor.boodschappen.en.om.
van.thuis.naar.universiteit.te.rijden

Verslaafd aan?
Nieuwe.problemen.waar.nog.weinig.
van.bekend.is..Zodra.het.nieuwe.eraf.
is.vind.ik.het.niet.meer.interessant.

Een week zonder internet?
Nee!

Slechtste modelleer project ooit 
gemaakt?
Het. toewijzen. van. frequenties. voor.
telefoonmasten,.dit.project.“mislukt”.
bijna.altijd.

Beste modelleer project?
De.eerste.keer.dat.het.project.over.de.
zelfsturende.stofzuiger.gegeven.werd.
kwamen. er. hele. leuke. en. redelijke.
algoritmes.uit..Het. is.altijd.wel. een.
geslaagd.project..Daarnaast.is.er.ook.
nog.het.project.over.het.inzetten.van.

materiaal.bij.de.NS.en.zo.af. en. toe.
zitten.er.weer.gehaaide.studenten.bij.
die.erachter.komen.dat.dit.probleem.
uitgewerkt.en.opgelost.wordt.in.een.
dictaat. voor. derdejaars. wiskunde.
studenten.

U heeft in Eindhoven gestudeerd 
van 1977 tot 1984, ging dit goed?
Ik.heb.uiteindelijk.maar.één.onvol-
doende.gehaald..Heel. typisch,.want.
dit.was.voor.een.vak.waarvan.ik.ze-
ker.wist.dat.ik.het.kon:.Inleiding.in.
de.kunst.van.het.programmeren.(be-
wijzen.van.correctheid.en.efficiëntie.
van.algoritmes).

Wat was de invloed van computers 
toentertijd?
Ik.ben.de.computer.pas. in.mijn.4e.
jaar. gaan. gebruiken. voor. het. vak.
numerieke.analyse..Op.dat.moment.
was.er.één.grote.computer.aanwezig.
in. het. rekengebouw. (tegenwoordig.
LaPlace).. Deze. werd. aangestuurd.
met.ponskaarten.en.we.moesten.be-
rekeningen.uitvoeren. als. het. inver-
teren. van. 50x50. matrices.. Geduld.
hebben.was.heel.belangrijk.wanneer.
je.met.computers.werkte.

Waarom bent u hierna naar Til-
burg gegaan om te promoveren?
Dit. kwam.min. of. meer. aanwaaien..
Binnen. de. afdeling. economie. in.
Tilburg. bevond. zich. een. wiskunde.
cluster.en.zij.hadden.een.interessant.
probleem. waar. ik. wel. in. geïnteres-
seerd.was.

Wat is de grootste verandering in 
het onderwijs van toen en nu?
Ik.weet.dat.het. een.gevaarlijke.uit-
spraak.van.mezelf. is,.maar.nu. leer.
je.meer.doen,.toen.was.het.meer.be-
grijpen.. Je. moet. natuurlijk. de. stof.
begrijpen.om.het.toe.te.kunnen.pas-
sen..De.opzet.van.de.vakken.is.van.
grote.vakken.naar.kleine.vakken.ge-
gaan. en.mijn. generatie. startte.met.
met. 75. studenten;. hiervan. hebben.
slechts. 21. de. eindstreep. behaald..

Interview met: Cor Hurkens
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De. nominale. studietijd. was. 5. jaar.
en.3.maanden. (inclusief. onderwijs-
bevoegdheid). maar. gemiddeld. deed.
men.toch.wel.7,5.tot.8.jaar.over.de.
studie.. Met. een. studieduur. van. 7.
jaar. was. ik. de. derde. persoon. van.
mijn.generatie.die.afstudeerde.

U bent de eerste penningmeester 
van GEWIS, maar toen bestond de 
wiskunde-opleiding wel al langer. 
Wat was er voor GEWIS?
Voor.GEWIS. is.opgericht.was.er.de.
Studenten.Gemeenschap.Wiskunde.
(SGW)..Deze.gemeenschap.werd.“be-
stuurd”.door.een.voorzitter.en.pen-
ningmeester. met. de. gebruikelijke.
taken. en. een. commissaris. die. ver-
antwoordelijk.was.voor.verschillende.
zaken. zoals. buitenlandse. excursie.
en.INTRO.week..Het.waren.toen.nog.
studentassistentschappen,.maar.de.
taken. waren. erg. oneerlijk. verdeeld.
waardoor.de.ene.functie.meer.taken.
had.dan.de.andere. functie..We.ko-
zen.toen.liever.voor.6.vrijwilligers.die.
de.taken.eerlijk.verdeelden.met.een.
andere.manier.van.uitbetalen..En.ik.
denk.dat.hier.het.begin. ligt. van.de.
huidige. bestuurs-beurzen.. En. ge-
lukkig.was.het.vinden.van.6.mensen.
heel.eenvoudig.
In. het. begin. waren. er. weinig. com-
missies,. maar. we. hadden. wel. een.
werkwinkel.. Dat. was. een. club. vrij-
willigers.die.onder.andere.oude.ten-
tamens. verzamelden. zodat. er. een.
tentamenarchiefje. was. om. van. te.
oefenen.

Wat vindt u een leuke anekdote 
uit uw tijd bij GEWIS?
Wij.organiseerden.ieder.jaar.een.uit-
wisseling.met.studenten.uit.Honga-
rije.(eerst.gingen.onze.studenten

daar. naar. toe,. vervolgens. kwamen.
de. studenten. uit. Hongarije. naar.
Eindhoven.toe)..Dit.was.soms.nogal.
problematisch. vanwege. het. ijzeren.
gordijn. en. was. een. administratieve.
romslomp..Maar.het. lukte. gelukkig.
altijd.om.alles.voor.elkaar.te.krijgen.
en.het.was.ook.altijd.erg.leuk.

Mijn. leukste. herinnering. hier. aan.
was.toch.wel.het.jaar.waarin.de.Ru-
bix.cube.geintroduceerd.werd..Toen.
we. daar. rond. pasen. heen. gingen.
was.hij.net.geintroduceerd.en.koch-
ten.we.allemaal.zo’n.ding.om.op.de.
terugreis. te. puzzelen.. In.Nederland.
kwam. hij. pas. in. de. zomer. uit. en.
hield.de.Bijenkorf. een.actie.dat.als.
je. hem. binnen. 10.minuten. op. kon.
lossen.je.hem.gratis.mee.naar.huis.
mocht.nemen..Wij.als.geoefende.stu-
denten.hadden.dit.zo.gedaan.en.vol-
gens.mij.heeft.de.Bijenkorf.na.1.dag.
de. voorwaarde. veranderd. en.mocht.
de.snelste.van.de.dag.de.Rubix.Cube.
gratis.mee.naar.huis.nemen.

I
N
F
I
M
A

(ziet.eerstejaars.bezig.met.Word.2007).
Anne:.“Ja,.dat.hebben.we.geleerd.op.de.middelbare.school.”.
Lourens:.“Op.de.middelbare.school!?.Toen.leerde.ik.Word.Perfect.”

Vidit:.“Mark,.the.largest.part.of.your.keyboard.is.useless..You.only.use.4.
keys:.Left,.Right,.Up.and.Down!”

Saskia:.“We.zijn.twee.keer.naar.verdieping.6.gelopen.omdat.die.vent.zei.dat.
het.8.was.”.
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Taking place on the 27th and 
28th of march, the GEPWNA-

GE LAN-party is a yearly event 
organized by GEPWNAGE, fea-
turing 27 hours of non-stop frag-
ging, racing, record-breaking 
and whatnot. Close to 50 parti-
cipants gave up their free week-
end, ventured out to the Gaslab 
at the TU/e campus and decided 
to try their skills against fellow 
students, several with good ho-
pes of even beating a GEPWNA-
GE member or two at their favou-
rite games. What you are about 
to read is a short report on some 
of the most note-worthy events 
of this LAN, including photograp-
hic evidence where appropriate! 

After.a.long.day.of.preparations.the.
time.had.come:.it. is.Saturday-noon.
and.the.first.visitors.are.slowly.ente-
ring.the.venue,.carrying.either.their.
laptops. or. PC’s,. and. finding. them-
selves. a. spot.. It. was. only. a. mat-
ter.of. time.before.nearly.all.visitors.
had.arrived.and.filled.up.row.upon.
row.of.tables,.each.prepared.with.a.
100Mbit.network.uplink.and.power.
supply..The.place.was.already.buz-

zing. with. the. sounds. of. mayhem,.
which,. albeit. the. enforced. use. of.
head-phones,.did.not.limit.the.parti-
cipants.in.their.yelling.or.screaming.

At. 16:00. Nicky. announced. the. of-
ficial. opening. of. the. LAN. with. a.
speech. unlike. any. other,. and. gave.
a.short.explanation.on.the.“official”.
competitions.that.we.would.host.du-
ring.the.next.27.hours:.Unreal.Tour-
nament. 2004,. Warcraft. III,. Left. 4.
Dead.and.Trackmania..This.was.also.
the.moment.that.food.was.about.to.
be.served.

The. Warcraft. III. competition. took.
place. at. 22:00,. and. featured. 1v1.
matches.on.pre-selected.maps..Un-
fortunately. no. non-GEPWNAGE.
participants.remained.in.the.ladder.
after. the. first. round,. and. after. an.
easily. decided. final. match. Sander.
(Drkrngr).emerged.as.the.champion.
of. this. competition.. At. this. point.
it. was. obvious. that. the. night. was.
about.to.kick. in,.as.the.first.empty.
cans.of.Download.began.to.decorate.
the.tables.

Shortly.after,.around.mid-night,.the.

LAN-Partehh!!!!1!!!!11!!!one!!!
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Trackmania. compo. started.. After.
each. race,. the. two. slowest. drivers.
dropped.out,.which.eventually.resul-
ted.in.the.final.match.pitting.Sebas.
and.Jos.to.the.test..Jos.immediately.
set. a. great. time. in. one. of. his. first.
laps,. which. held. place. for. several.
minutes.. In. the. last.minute,. Sebas.
finally.managed.to.drive.a.better.lap,.
without. enough. time. remaining. for.
Jos.to.retaliate.

After. a. short. break. to. allow. every-
one. to. stretch. their. legs. a. bit,. the.
Unreal.Tournament.competition.was.
about.to.start..After.several.1v1.mat-
ches,. the. final.match. was. between.
Kevin.and.Vincent. in.a.best.of.3.of.
1v1.matches. on. various.maps.. Ke-
vin.beat.Vincent.with.a.great.lead.in.
points.and.was.declared.the.Unreal.
Tournament.victor..

At. 06:00. it.was.finally. time. for. the.
long-awaited. Left. 4. Dead. competi-
tion,. in.which. teams.of. 4.were.put.
against.eachother.in.a.complete.cam-
paign.of.Versus.Mode..Several.teams.
applied. to. play,. but. the. “The*aas”.
team.clearly.outplayed.everyone.by.a.
mile,.and.rightfully.claimed.the.title.
of.Left.4.Dead.champion!

After.this.highly.active.night.of.frag-
ging.and.yelling,.the.sun.slowly.be-

gan.to.rise.again.and.fatigue.started.
to.kick. in..While.several.people.did.
not. mind. and. continued. gaming.
at. either. their. PC. or. the. consoles,.
others.decided.to.quickly.catch.some.
hours. of. sleep,. undisturbed. by. the.
continued. menace. of. soaring. roc-
ketlaunchers. or. “Boooomeeerrrr!!’”.
screams.

The. gaming. continued. until. 14:00,.
when.it.was.time.for.people.to.pack.
their.stuff.again..With.the.aid.of.va-
rious. attendants. (Thank. you!). we.
managed. to. clear. the. Gaslab. in. a.
relatively. short. time. of. tables. and.
chairs..

It. was. a. fantastic.weekend. and.we.
are. going. to. make. sure. that. next.
year’s.LAN.will. be.at. least. twice.as.
awesome!
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Holland is nice
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My name is Irina Ailenei, I 
come from Romania and I 

am a master student in Business 
Information Systems. This is the 
line I have been using in order to 
introduce myself in the past se-
ven months. That is when I came 
to the Netherlands.

Since.then,.a.lot.of.things.have.hap-
pened,. many. things. have. changed,.
including.my.way.of. looking.at. this.
experience.. Unlike. most. of. my. in-
ternational. colleagues,. I. cannot.
say. that. the. first. weeks. were. the.
most. difficult. here.. I. had. been. to.
two.summer.schools.abroad,.which.
lasted. for.a. few.weeks,. therefore.at.
the.beginning.everything.looked.like.
some. similar. previous. experiences..
Another.reason.for.this.was.perhaps.
the. speed. at. which. everything. was.
happening. back. then:.meeting. new.
people,. going. to. another. school. in.
another. country. and. a. lot. of. other.
things. related. to. such. a. change..
Only. after. some. time. passed. and.
the. number. of. new. experiences. I.
was.facing.decreased,.I.began.to.re-
alize.that.this.was.not.like.any.other.
previous.experience,.and. that. I.will.
indeed.spend.at.least.the.two.upco-
ming. years. here.. And. that. is.when.
things.started. to.become.a. little.bit.
tougher. for.me..Luckily. for.me,. the.
huge. number. of. project. deadlines.
and. the. first. exams. approaching.
“helped”.me.to.think.less.about.this.
issue.and.just.go.along.with.the.flow.

So. far,. I.have.been.dealing.with.all.
sorts. of. challenges,. ranging. from.
adapting.to.the.new.style.of.living.to.
actually.making.the.best.of.this.pe-
riod,.but.so.far.I.must.say.that.the.
biggest. challenge. I. have. faced. was.
the. language.. I. considered. that.my.
stay.here. is.the.best.opportunity.to.
learn.Dutch,.therefore.I.did.not.hesi-

tate.and.I.registered.for.Dutch.cour-
ses.. During. the. classes. everything.
goes. smoothly. and. you. can. actu-
ally.get.the.feeling.that.you.already.
know. something,. but. this. changes.
immediately. when. you. go. to. the.
supermarket. and. the. cashier. asks.
you. something. from. which. you. do.
not.understand.a.word.or.a.nice.old.
lady.sitting.next.to.you.in.the.train.
is.in.the.mood.of.talking.to.you,.but.
all.you.can.do.is.nod.and.display.a.
dumb. smile. on. your. face,. because.
all. the. Dutch. you. know. so. far. al-
lows.you.to.tell.what.time.you.woke.
up,.what.you.had.for.breakfast.and.
other. . similar. “interesting”. topics..
I.must.admit. that.at. the.beginning.
this.was.a. little.bit. frustrating,.but.
now.I.am.trying.to.leave.all.this.asi-
de.and.learn.and.use.what.I.already.
know. as. much. as. possible.. And. I.
hope.a.day.comes.when.I.will.be.able.
to.understand.everything.and.speak.
fluently.

In. the. mean. time. I. try. to. discover.
more. and. more. about. the. Nether-
lands. and. the. people. here:. I. have.
visited.a.couple.of.cities,.went.to.the.
seaside,. cycled. in. the. countryside.
near. Eindhoven,. celebrated. Sinter-
klaas. and. dressed. up. for. Carnival...
The.first.impression.I.had.when.I.got.
here.is.now.even.stronger:.Holland.is.
a.nice.and.an.interesting.country.to.
live.in..What.I.like.the.most.about.it.
is.the.open-mindedness.of.the.peop-
le.and.how.everything.seems.to.be.so.
well. organized. and. planned. (except.
for.the.trains.when.it.snows)..
Even.though.it.is.not.always.easy.to.
be. far. from.home,. I.never.regretted.
taking. the.decision.of. coming.here..
I. think. it. was. the. best. thing. to. do.
for. various. reasons.. I. always. thou-
ght.that.it.is.better.to.try.something.
yourself.rather.than.not.to.and.won-
der.what.would.have.been.like..
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Puzzle: Solution previous edition

In the previous edition we pu-
blished a number puzzle. As 

you might have noticed, the 
solution was not unique; many 
different ones exist. How many 
exactly depends a bit on how 
you count. At first glance there 
appear to be 140940 different so-
lutions. However, if you consider 
zeros, ones and twos to 
be the same as, respec-
tively, sevens, eights and 
nines then only 783 solutions re-
main.

If. you. did. not. succeed. in. finding.
any. solutions. yourself,. here. is. an.
example:

We.received.a.number.of.submissi-
ons..Some.people.managed.to.com-
bine. a. little. thinking. with. a. brute-
force. attack.. Even. though. it. is. not.
feasible.to.try.all.solutions,.there.is.
no. need. to;. after. putting. anything.
but.a.0.or.7.in.the.topmost.field.you.
already.know. it. is.not.a.valid.solu-
tion. so. you. can. skip. assigning. all.
the. other. digits.. Noting. there. is. no.
real.difference.between.0,.1.and.2.on.
the.one.hand.and.7,.8.and.9.on.the.
other.further.reduces.the.number.of.
possibilities.to.be.searched.

While.that.works,.there.are.far.more.
elegant.approaches..We.received.two.
entries. which. transformed. the. de-
mand.that.a.number.is.divisible.by.
7.into.a.linear.combination.of.the.di-
gits. (a4a3a2a1a0. is. divisible. by. 7. iff.
4a4.+.6a3.+.2a2.+.3a1.+.1a0.is.divisi-
ble.by.7)..This.allows.you.to.put.the.
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1 1 7 2 5 9 8

4 9 8 4

1 5 2 6 7

3 3 6

0

constraints.in.a.matrix.which.can.be.
row-reduced.(“vegen“.in.Dutch)..This.
gives. direct. equation. for. all. digits,.
expressed. in. a. number. of. parame-
ters.. Choosing. parameters. corres-
ponds.to.choosing.a.solution.

But,. row-reducing.a. large.matrix. is.
still. a. lot. of. work,. something. you.
would. typically. delegate. to. a. com-
puter.. There. was. one. person. who.
managed.to.find.a.solution.without.
using.a.computer..Granted,.this.ap-
proach.does.not.yield.the.total.num-
ber. of. solutions,. nor. all. solutions,.
but.we.were.impressed.with.his.abi-
lity.to.find.a.solution.entirely.without.
help.from.a.computer,.yet.in.a.syste-
matic. manner.. Because. of. this. ac-
complishment.we.declare.this.entry.
to.be.the.winner.of.the.puzzle..It.was.
submitted.by

Theo Cats

Whom.we.would.like.to.ask.to.come.
by. the.GEWIS. room. to.pick.up.his.
prize.
Unfortunately,. complete. solutions.
are. too. long. to. be. published. here..
Since. we. would. like. to. share. the.
submissions. we. received. with. you,.
they.have.been.put.on.our.site

www.gewis.nl/supremum/puzzels

There.you.can.find.some.of.the.sub-
missions.in.their.entirety.

One. last.detail. remains.. In. the.ori-
ginal. puzzle. as. handed. in. by. Half.
5,. the. values. to. be. entered. in. the.
puzzle. were. two. instances. of. each.
digit.. Due. to. an. error,. we. acciden-
tally.placed.a.1,.instead.of.a.0,.in.the.
topmost. square.. Because. a. similar.
number.of.solutions.(783.instead.of.
963,. or. 140940. instead. of. 208008).
still. existed. and. to. prevent. confu-
sion,. we. decided. not. to. attempt. to.
correct.this.
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It is the year 1939. The farm of the family Smith is situated in the 
South-East of England. The rectangular piece of land on which 

the farm stands is called ‘Bout Broke. The goal is to complete the 
cross-number puzzle on basis of the next hints. In each box of the 
cross-number puzzle, one digit (0-9) must be placed (and none of 
the numbers starts with the digit 0). Results can be sent to puzzel@
GEWIS.nl, the winner will receive a Kakuro Challenge board game 
from 999-games.

Horizontal:
1..The.area.of.‘Bout.Broke.(in.square.yards).
2..The.age.of.Sarah,.the.aunt.of.farmer.Smith.
3..The.difference.between.the.length.and.width.of.‘Bout.Broke.(in.yards).
4..The.number.of.roods.in.‘Bout.Broke.multiplied.by.8.vertical.
5..The.year.in.which.the.Smith.family.became.owner.of.‘Bout.Broke.
6..The.age.of.farmer.Smith.
7..The.year.in.which.Elisa.was.born.
8..The.circumference.of.‘Bout.Broke.(in.yards).
9..The.walking.speed.(in.miles/hour).of.farmer.Smith,.to.the.power.of.three.
10..15.horizontal.minus.9.vertical.

Vertical:
1..The.value.of.‘Bout.Broke.(in.shillings.per.rood).
2..The.square.of.the.age.of.the.mother-in-law.of.farmer.Smith.
3..The.age.of.Elise,.the.daughter.of.farmer.Smith.
4..The.value.of.‘Bout.Broke.(in.pounds).
5..The.current.age.of.Ted,.son.of.farmer.Smith,.who.will.be.in.1945.twice.as.
old.as.his.sister.Elise.will.be.in.that.year.
6..The.square.of.the.width.(in.yards).of.‘Bout.Broke.
7..The.number.of.minutes.in.which.farmer.Smith.walks.4/3.times.around.
‘Bout.Broke.
8..10.vertical.divided.by.
10.horizontal.
9..See.9.vertical.
10..The.sum.of.the.digits.
of.10.vertical.plus.1.
11.. The. number. of.
years. that. ‘Bout. Broke.
is. owned. by. the. Smith.
family.

A.hint:.In.1939,.England.
had.not.changed. to. the.
metric. system. and. the.
“decimal”.subdivision.of.
the.pound.yet..Therefo-
re,.this.puzzle.still.uses.
the.old.English.units:
1. rood. =. 1210. square.
yards.
1.mile.=.1760.yards.
1.pound.=.20.shillings.

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

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

UNIEKE SYSTEMEN, BIJZONDERE MENSEN

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

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

WWW.VANDERLANDE.COM

5000 METER TRACK
150000 KOFFERS PER DAG

1 BAS BIJKERK







26

Heb je tijd over, of wil je, je 
vrije tijd beter besteden en 

heb je het naar je zin bij GEWIS? 
Dan staat hieronder een over-
zicht met welke commissies GE-
WIS heeft en waar je eventueel 

bij zou kunnen. De onderstreep-
te commissies zijn zelfs nog op 
zoek naar extra leden! Begin bo-
venaan en volg groen voor ja en 
rood voor nee.

Commissie-keuze-diagram
Jo

ey
 C

la
es

se
n

in
g
e
z
o
n
d
e
n

I
N
F
I
M
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(Tom.over.de.rijtjes.met.commissies.waar.het.bestuur.in.gezeten.heeft).
“Weer.zo’n.goed.idee.van.ons.bestuur..Dit.vinden.de.eerste.jaars.interes-
sant.want.die.kijken.op.tegen.het.bestuur,.ookal.zijn.dat.waarschijnlijk.nog.
de.enige.leden.die.dat.doen.”

Barry:.“De.introweek.is.de.leukste.week.die.ik.met.Anne.gehad.heb!”.

Paula:.“Luckily.I.have.a.good.boyfriend.that.thinks.for.me!”.
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Hieronder.vinden.jullie.een.overzicht.
met.een.schatting.van.hoeveel.tijd.je.
in.een.commissie.moet.steken.(LET.
OP. het. is. een. schatting!),. dit. staat.

op.de.verticale.as..Op.de.horizontale.
as. staat. van. links. naar. rechts. een.
schaalverdeling.van.informatief/stu-
diegericht.naar.gezelligheid.

En.om.je.als.laatste.een.idee.te.geven.
in.welke. jaren.wij.als.bestuur.zo.al.
voor.commissies.of.disputen.hebben.
gedaan.heb.ik.nog.6.rijtjes.voor.jullie.
gemaakt.(lees.als.volgt:.“Tom.begon.
in.z’n.eerste.jaar.bij.de.EJC,.in.z’n.2e.
jaar.ging.hij.bij.I.V.V,.etc.):

Tom (voorzitter)
..1. EJC
..2. I.V.V
..3. MexiCo
..4. Bestuur

Sander (secretaris)
..1.
..2.
..3. GEPWNAGE
..4. Bestuur

Frank (penningmeester)
..1. AC
..2. BAC
..3. Bestuur

Joey (vice-voorzitter)
..1. BAC
..2.
..3. Bestuur./.Intro

Leanne (PR-functionaris)
..1. EJC
..2. AC
..3. MexiCo
..4. Bestuur./.Intro./.JBC

Bouke (Onderwijs Commissaris)
..1.
..2.
..3.
..4. Bestuur./.CKD10
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Formele taal voor de psychologie
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Eigenlijk was ik gevraagd om 
een stukje over mijn afstu-

deerproject te schrijven voor  
Supremum 3 van jaargang 41. 
Het probleem was echter dat 
het desbetreffende project toen 
nog niet bestond. Inmiddels ben 
ik wel bezig met afstuderen en 
nu denkt iedereen dat ik mijn di-
ploma al lang op zak heb. Het zal 
de lezer dan waarschijnlijk ook 
niet verbazen dat mijn project 
zich richt op het verhelpen van 
misverstanden in communicatie.

Wie.ooit.software.heeft.ontwikkeld.in.
opdracht.van.een.klant.weet.als.geen.
ander.hoe.lastig.het.kan.zijn.om.de.
wensen.van.de.klant.boven.water.te.
krijgen.. Het. opstellen. van. user. re-
quirements. is.geen. triviale.aangele-
genheid..Hoe.verwoord.je.precies.wat.
de. klant.wil,. op. zo’n.manier. dat. er.
slechts.één.interpretatie.mogelijk.is?.
We.weten.allemaal.dat.de. restrictie.
tot. het. gebruik. van. de. taal. die. de.
klant. ook.begrijpt,. natuurlijke. taal,.
hierbij. het. grootste. obstakel. vormt..
Helaas.moeten.we.er.ons.in.het.da-
gelijkse. leven. maar. bij. neerleggen.
dat.een.ambigue.natuurlijke.taal.ons.
primaire.communicatiemiddel.vormt.
met. klanten,. familieleden,. vrienden.
en.kennissen..

Gelukkig. kunnen. we.
in. de. wetenschappe-
lijke. wereld. ons. hart.
luchten. in. formele.
taal. en.hoeven.we.er.
niet.bang.voor.te.zijn.
dat.we.verkeerd.wor-
den. geïnterpreteerd,.
toch?. Helaas,. ook. in.
de.wetenschappelijke.
wereld.wordt.nog.veel.
gebruik.gemaakt.van.
die. verwarrende. na-
tuurlijke.taal..Zo.ook.
in. de. psychologie.. In.
de. psychologie. komt.
het. vaak. voor. dat. er.

twee. theorieën,. T1. en. T2,. worden.
geopperd. als. verklaring. voor. een.
bepaald. soort. gedrag,. G.. Uit. zowel.
T1.als.T2.volgt.dan.gedrag.G,.maar.
aangezien. T1. en. T2. niet. gelijk. zijn.
aan.elkaar,.bestaat.er.een.gedrag.G’.
dat.volgt.uit.T1,.maar.dat.in.tegen-
spraak.is.met.T2.en.er.is.een.gedrag.
G’’.dat. volgt.uit.T2,.maar. in. tegen-
spraak.is.met.T1..Als.het.de.aanhan-
gers.van.T1.lukt.om.aan.te.tonen.dat.
mensen.gedrag.G’.vertonen,.dan.zijn.
zij.de.gelukkige.winnaars..Als.het.de.
aanhangers. van.T2. lukt.om.gedrag.
G’’. aan. te. tonen,. dan. winnen. zij..
(Uiteindelijk. zijn. er. natuurlijk. geen.
verliezers. als. de. wetenschap. weer.
een. stukje. vooruitgang. boekt.). Als.
we. echter. T1. en. T2. gaan. invullen.
met. natuurlijke. taal. beschrijvingen.
van. theorieën.blijkt.het.nog.niet. zo.
simpel. te. zijn. om. een.winnaar. aan.
te.wijzen..

Het.gedrag.G.dat.ik.als.voorbeeld.zal.
gebruiken. is. ons. allen. welbekend:.
dingen. in. de. buitenwereld,. in. de.
psychologie. beter. bekend. onder. de.
term.stimuli,.kunnen.ongewild.onze.
aandacht. afleiden.. Theorie. T1,. zie.
[1],. zegt.dat.dat.komt.doordat.onze.
hersenen.door.de.evolutie.zijn.geïn-
strueerd.om.te.reageren.op.bepaalde.
opvallende. stimuli,. omdat. die. wel.
eens.gevaarlijk.of.belangrijk.zouden.
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kunnen. zijn.. Iets.dat.plotseling.be-
weegt.of.geluid.maakt.kan.een.roof-
dier.zijn,.iets.dat.een.felle.kleur.heeft.
kan.wel.eens.eetbaar.zijn..De.voor-
standers. van. deze. theorie. bedach-
ten. een. experiment.waarin.mensen.
zo. snel. mogelijk. een. grijs. gekleurd.
vierkantje. moeten. vinden. tussen.
een.aantal.grijze.cirkeltjes,.of.tussen.
een. aantal. grijze. cirkeltjes. en. één.
rood. cirkeltje.. De. aanhangers. van.
theorie. T1. voorspelden. dat. men. er.
langer.over.zou.doen.om.het.zwarte.
vierkantje.te.vinden.wanneer.er.ook.
een.rood.cirkeltje.te.zien.was,.omdat.
dat. rode.cirkeltje.opvalt. en.daarom.
automatisch.de.aandacht. trekt..Dit.
bleek.inderdaad.het.geval.te.zijn.

De. aanhangers. van. theorie. T2,. zie.
[2],.geloven.niet.dat.je.aandacht.zo-
maar.kan.worden.afgeleid.door.alles.
dat.opvalt..Zij.deden.een.experiment.
waarin.ze.mensen.eerst.een.scherm.
met.gekleurde.vormpjes. lieten.zien,.
waarin. een. van. die. vormpjes. rood.
was.en.de.andere.vormpjes.grijs.wa-
ren.. Daarna. kregen. ze. een. scherm.
te. zien. met. een. aantal. balken.. Ze.
kregen.van.te.voren.de.instructie.om.
ofwel. de. rode. balk. tussen. de. grijze.
balken. te. vinden,. ofwel. een. balk.
met. een. afwijkende. afmeting.. De.
mensen.die.de.rode.balk. tussen.de.
grijze. balk. moesten. vinden. werden.
afgeleid.door.de.gekleurde.vormpjes,.
maar.de.mensen.die.de.balk.met.de.
afwijkende.afmeting.moesten.vinden.
niet..Dus.mensen.hebben.wel.dege-
lijk. controle.over.waar. ze. zich.door.
af.laten.leiden..We.worden.alleen.af-
geleid.door.opvallende.stimuli.wan-
neer.deze.iets.te.maken.hebben.met.
de.taak.waarmee.we.bezig.zijn.
Maar. theorie.T2.voorspelt.dan. toch.
dat. we. in. de. taak. waarin. we.moe-
ten.zoeken.naar.een.vierkantje,.he-
lemaal.niet. afgeleid. zouden.moeten.
worden.door.het.rode.rondje,.omdat.
we. helemaal. niet. op. kleur. aan. het.
letten.zijn?.Dat.klopt.zeggen.de.aan-
hangers.van.T2..Mensen.doen.er.niet.
langer.over.om.het.grijze.vierkantje.
te. vinden. omdat. de. aandacht. eerst.
automatisch.naar.het. rode.cirkeltje.

gaat,. maar. omdat. een. soort. filte-
ringsproces. dat. plaatsvindt. voordat.
je.hersenen.besluiten.op.welk.voor-
werp. je. de. aandacht. gaat. richten.
meer. tijd. kost. als. er. een. opvallend.
rood.cirkeltje.aanwezig.is,.dan.wan-
neer. er. alleen. maar. grijze. vormen.
aanwezig.zijn..

Dat. is. niet. waar,. antwoorden. de.
aanhangers.van.T1.daar.op..De.aan-
dacht.wordt.wel.degelijk.op.het.rode.
cirkeltje.gevestigd..Zij. leggen.de. re-
sultaten.van.het.experiment.van.T2.
weer. op. een. andere.manier. uit.. Ze.
stellen.dat.de.aandacht.altijd.wordt.
getrokken.door.het.rode.vormpje. in.
het.eerste.scherm,.maar.wanneer.de.
deelnemers. aan. het. experiment. de.
taak.hadden.gekregen.om.op.de.om-
vang.van.de.balken.in.het.volgende.
scherm.te.letten,.realiseerden.ze.zich.
snel. genoeg. dat. het. rode. vormpje.
niet.interessant.was,.zodat.ze.in.het.
volgende.scherm.op.tijd.de.aandacht.
weer.op.de.balken.gevestigd.hadden..

Deze. discussie. kan. zo. nog. eeuwig.
door. blijven. gaan.. Het. probleem.
is. dat. niet. precies. duidelijk. is. wat.
aandacht. is.. In.het.experiment.van.
T2.was.de. tijd. tussen.de.presenta-
tie. van. de. twee. schermen. slechts.
een. paar. milliseconden.. Als. men-
sen.inderdaad.binnen.die.paar.mil-
liseconden. hun. ‘aandacht’. al. weer.
terug. kunnen. vestigen. op. de. taak.
van.het.vinden.van.de.balk.met.de.
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afwijkende. afmeting,. waren. ze. dan.
überhaupt.wel.ooit.afgeleid?.Of.mag.
je. dat. dan. geen. afleiding. noemen,.
maar.moet.je.het.‘filtering’.noemen?.
Van.de.andere.kant.kan.je.over.het.
filteringsproces. dat. de. aanhangers.
van. T2. opwerpen. om.de. resultaten.
van. het. onderzoek. van. de. aanhan-
gers.van.T1. te.verklaren.ook.bewe-
ren.dat.het.helemaal.geen.losstaand.
proces.is.maar.dat.het.een.onderdeel.
uitmaakt.van.het.proces.dat.we.aan-
dacht.noemen..

Aan. dergelijke. discussies. over. de-
finities. is.er. in.de.psychologie.geen.
gebrek..Om.niet.in.een.eindeloze.dis-
cussie.over.definities.te.blijven.han-
gen.is.het.daarom.verstandig.om.een.
psychologische.theorie.te.formalise-
ren..Uit.die. formalisatie.kan. je.dan.
voorspellingen. afleiden. die,. wan-
neer.ze.in.experimenten.met.mensen.
worden.ontkracht,.de.theorie.zonder.
mogelijkheid. tot. discussie. falsifice-
ren..Het.afleiden.van.voorspellingen.
kan.gedaan.worden.door.de.theorie.
te. implementeren. in. de. vorm. van.
een.agent..Een.agent.is.een.compu-
terprogramma.dat.menselijk.gedrag.
vertoont.. Dat. is. wederom. een. defi-
nitie.die.erg.veel.vrijheid.voor.inter-
pretatie.over. laat..Daarom.wordt.er.
op. het. gebied. van. AI. vaak. gewerkt.
met.de.volgende.definitie:.een.agent.
is.een.programma.dat.tenminste.de.
volgende.eigenschappen.bezit:.

•.Hij.is.autonoom:.hij.moet.uit.zich.
zelf. kunnen. handelen,. zonder. tus-
senkomst.van.een.mens.of.een.ander.
systeem..
•. Hij. is. sociaal:. hij. moet. interactie.
vertonen.met.andere.agenten.of.zelfs.
met.mensen.
•.Hij.is.reactief:.hij.moet.reageren.op.
wat.er.in.de.omgeving.gebeurt..
•.Hij.is.proactief:.hij.reageert.niet.al-
leen.op.zijn.omgeving.maar.heeft.zelf.
ook.doelen.en.neemt.initiatief.om.die.
te.bereiken..

Dit. wordt. ook. wel. de. weak. notion.
of. agency. genoemd.. Op. het. gebied.
van. psychologische. theorieën. heb.
je.echter.vaak.te.maken.met.de.zo-
genaamde. strong. notion. of. agency..
De.strong.notion.of.agency.stelt.dat.
een.agent.minimaal.de.vier.bovenge-
noemde.eigenschappen.bezit.en.dat.
de.agent.interne.mentale.toestanden.
bezit. vergelijkbaar. met. de. mentale.
toestanden. van. een.mens.. Je. kunt.
hierbij. bijvoorbeeld.denken.aan.ge-
voelens,. gedachten,. wensen,. inten-
ties,.doelen.en.plannen..

Een. formele. taal. voor. agenten. en.
psychologische. theorieën.moet.deze.
eigenschappen.kunnen.uitdrukken..
Kort. samengevat. betekent. dat,. dat.
je.de.relaties.tussen.de.omgeving.en.
deze.interne.mentale.toestanden,.en.
de.relaties.tussen.de.interne.mentale.
toestanden. onderling.moet. kunnen.
beschrijven.. Deze. relaties. vinden.
plaats.over.een.bepaalde.tijdspanne;.
wanneer.er.iets.gebeurt.in.de.omge-
ving.duurt.het.even.voordat.de.agent.
die.gebeurtenis.heeft.waargenomen,.
een. beslissing. heeft. gemaakt. over.
hoe.hij.daar.op.gaat.reageren.en.de.
reactie. daadwerkelijk. uitvoert.. Je.
moet.er.bij.het.ontwikkelen.van.zo’n.
formele.taal.dus.over.nadenken.hoe.
je.die.relaties.gaat.uitdrukken,.maar.
ook.over.hoe.je.mentale.toestanden.
en. omgevingstoestanden. gaat. uit-
drukken.. Als. je. bijvoorbeeld. denkt.
aan.een.emotie.als.een.mentale.toe-
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stand,. dan. kan. die. een. bepaalde.
sterkte.hebben..Om.dat.uit.te.druk-
ken.moet.je.aan.mentale.toestanden.
dus.een.kwantitatieve.waarde.kun-
nen.koppelen..

Verder. moet. je. bij. het. ontwikkelen.
van. een. taal. voor. psychologische.
theorieën.natuurlijk.ook.denken.aan.
de. gebruikers. van. die. taal.. Onder-
zoekers. in. de. psychologie. hebben.
niet. dezelfde. basis. in. het. ontwer-
pen. van. software. als. informatici..
Dat.betekent.dat.je.aan.de.ene.kant.
moet. opletten.dat. je. de. taal.niet. te.
ingewikkeld. en. uitgebreid. maakt,.
maar. aan. de. andere. kant. mag. je.
de. gebruiker. van. die. taal. ook.weer.
niet.teveel.vrijheid.geven..Zo.is.in.de.
AI.het.principe.van.de.closed.world.
assumption. bijvoorbeeld. geïntro-
duceerd. om.het. leven. van. een.mo-
delleur. makkelijker. te. maken.. De.
closed. world. assumption. zegt. dat.
van. alles. waarvan. je. niet. gespeci-
ficeerd.hebt.of.het.wel.of.niet.waar.
is,. automatisch. wordt. aangenomen.
dat. het. niet. waar. is.. Het. probleem.

hiermee.is.echter.dat.je.de.modelleur.
de.vrijheid.geeft.om.dingen.ongespe-
cificeerd.te. laten,.maar. je.weet.niet.
of.hij.dat.uit.luiheid.heeft.gedaan,.of.
dat.hij.het.gewoon.vergeten.is..

En.zo.zijn.er.nog.meer.afwegingen.te.
maken..Wie.daarin.geïnteresseerd.is.
verwijs.ik.graag.door.naar.mijn.the-
sis;. verwachte. verschijningsdatum.
1.augustus..Vanaf.dan. zal.het.dus.
gedaan. zijn. met. de. eeuwigdurende.
discussies.over.definities.in.de.psy-
chologie..

[1]. Hickey,. C.,. McDonald,. J.. J.,. &.
Theeuwes,.J.. (2006)..Electrophysio-
logical.evidence.of.the.capture.of.vi-
sual.attention..Journal.of.Cognitive.
Neuroscience,.18,.604-613.

[2]..Eimer,.M.,.&.Kiss,.M..(2008)..In-
voluntary.attentional.capture. is.de-
termined.by.task.set:
evidence. from. event-related. brain.
potentials..Journal.of.Cognitive.Neu-
roscience,.20,.1423-1433.
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Nu steeds meer mensen gege-
vens op internet publiceren 

over zichzelf, worden ook de mo-
gelijkheden ontdekt die hiermee 
samenhangen. Iedereen heeft 
wel eens ter voorbereiding ge-
googled op de naam van iemand 
die hij niet kent, maar binnenkort 
gaat ontmoeten. Personenzoek-
machines spelen hierop in door 
persoonsgegevens te indexeren 
op sociale netwerksites. Helaas 
levert dit niet altijd correct sa-
mengevoegde informatie op. In 
dit onderzoek proberen we te 
ontdekken of we deze resultaten 
kunnen verbeteren door reke-
ning te houden met de netwer-
ken die een persoon heeft op dit 
soort sites.

Het. probleem. waar. het. hier. om.
draait. is. ontdekken. of. een. profiel.
pi.op.site.A.en.een.profiel.pj.op.site.
B.behoren.tot.dezelfde.entiteit.ek. in.
de.echte.wereld..In.de.vakliteratuur.
wordt. naar. dit. probleem. verwezen.
met.de.term.“entity.resolution”..
Een. profiel. bestaat. uit. een. aantal.
velden.met.waarden,.zoals.“naam.=.
{Jan.de.Vries}”.en.“geboortedatum.=.
{01-03-1980}”..We.gaan.er. voor.het.
gemak.even.vanuit.dat.alle.profielen.
op.alle.sites.dezelfde.velden.hebben...
Als. we.willen.weten. of. twee. profie-
len.verwijzen.naar.dezelfde.persoon,.
kunnen. we. de. waarden.
van.deze.velden.gaan.ver-
gelijken.. Helaas. bestaat.
er. voor. deze. profielen.
geen. globaal. gedefinieerd.
uniek. identificatieveld. en.
dus.kunnen.we.uit.de.ge-
lijkheid. van. de. waarden.
voor. twee. profielen. niet.
direct. concluderen. dat. ze.
toebehoren. aan. één. per-
soon.. Sommige. velden. of.
combinaties. van. velden.
geven.een.betere.indicatie.
van. gelijkheid. dan. ande-
ren.. Een. Burger. Service.

Integreren van persoonsgegevens
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Nummer. (BSN).of.naam.en.geboor-
tedatum.zijn.daar.voorbeelden.van..
Helaas. zijn. dit. soort. gegevens. ook.
onderhevig.aan.spelfouten.of.is.niet.
iedereen. bereid. om. deze. informatie.
(eerlijk).in.te.vullen.
.
Om.met.meer. zekerheid. te. kunnen.
zeggen.of.twee.profielen.aan.één.per-
soon.toebehoren,.kunnen.we.ook.de.
netwerken. die. gekoppeld. zijn. aan.
deze.profielen.betrekken.in.het.pro-
ces..Figuur.1.illustreert.dit.concept..
Dit. wordt. dan. als. volgt. toegepast:.
Alle.profielen.van.iedere.site.worden.
eerst. vergeleken. op. geselecteerde.
velden.met.behulp.van.zogenaamde.
“string.matchers”..De.gelijkheid.tus-
sen. die. velden. wordt. uitgedrukt. in.
een. waarde. d(pi,pj).ε.[0,1],. waarbij.
een.hoger.getal.een.grotere.overeen-
komstigheid. betekent.. Indien. deze.
waarde. voldoet. aan. een. bepaalde.
drempel.t,.d.w.z..d(pi,pj).≥.t,.is.er.re-
den.om.de.netwerken.te.controleren.
op.overlap..Van.beide.profielen.wor-
den.alle.verbonden.profielen.vergele-
ken..Ook.deze.netwerkprofielen.van.
pi.worden.met.die.van.site.pj.vergele-
ken..Daaruit.volgen.wederom.waar-
den.voor.gelijkheid..Aan.de.hand.van.
deze. waarden. wordt. bepaald. welke.
netwerkprofielen.overeenkomen..Het.
aantal. overeenkomende. netwerk-
profielen.bepaald.een.netwerkgelijk-
heidswaarde.dnw(pi,pj)..Een.gewogen.

Schematische weergave van overlappende netwerken
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gemiddelde. bepaald. vervolgens. de.
totale. gelijkheidsscore. dtot. =. (1-a)
d(pi,pj).+.(a)dnw(pi,pj).met.a.ε.(0,1)..Ge-
baseerd.op.deze.scores.wordt.vervol-
gens.bepaald.of.pi.en.pj.naar.dezelfde.
persoon.verwijzen.

Aan.de.hand.van.een.prototype.heb-
ben. we. bepaald. of. dit. concept. in-
derdaad. tot. betere. resultaten. leidt..
Uit. de. resultaten. kunnen. we. con-
cluderen. dat. het. betrekken. van. de.
netwerken. er. vooral. toe. bijdraagt.
dat. er. minder. paren. van. profielen.
ten.onrechte.als.een.match.worden.
beschouwd. (hogere. precisie).. Maar.
de.extra.beperkingen.die.je.hiermee.
oplegt.aan.een.paar.alvorens.het.als.
match.aangemerkt.kan.worden,.zor-
gen.er.ook.voor.dat.lang.niet.alle.pa-
ren. die. in.werkelijkheid. een.match.
zijn.ook.door.het.prototype.als.zoda-
nig.aangemerkt.worden..

Afhankelijk. van. de. toepassing,. kan.
dit.een.voordeel.danwel.nadeel.zijn..
In. een. volledig. geautomatiseerd.
proces,.zal.de.voorkeur.waarschijn-
lijk. uitgaan. naar. een. hogere. preci-
sie.. Voor. een. proces. waar. ook. nog.
handmatig. feedback.op.gegeven.zal.
worden,.is.het.wellicht.verstandiger.
om.meer.mogelijkheden. te. hebben,.
waarvan.er.achteraf.nog.enkele.on-
gedaan.gemaakt.kunnen.worden..
De. hogere. precisie. die. wordt. be-
reikt. door. het. be-
trekken. van. de.
netwerken. wordt.
vooral. zichtbaar.
naarmate. de. on-
betrouwbaarheid.
van. de. profielen.
toeneemt. (velden.
beperkt,. slecht. of.
niet. ingevuld).. Bij.
hogere. betrouw-
baarheid. van. de.
profielen.presteert.
de. variant. met.
netwerk. toevoe-
ging. iets. slechter..
Vanwege. de. tijds-
complexiteit. van.
het. algoritme. is.

het.in.dat.geval.af.te.raden.om.net-
werken.te.betrekken.

Het. netwerkmodel. heeft. niet. alleen.
toegevoegde.waarde.als.de.informatie.
op. een. profiel. niet. geheel. betrouw-
baar.is.ingevuld,.maar.ook.wanneer.
er.veel.profielen.grote.gelijkheid.ver-
tonen.. Als. personen. gelijke. namen.
hebben. is. het. waarschijnlijk. dat.
hun.profielen.hoge.gelijkheidsscores.
hebben..Maar.als.deze.personen.zich.
in.een. totaal.ander.sociaal.netwerk.
bevinden,.zullen.de.netwerkvergelij-
kingen. kunnen. ontdekken. dat. het.
hier.niet.om.dezelfde.personen.gaat..

Of.het.netwerkmodel.gebruikt.moet.
worden. is. afhankelijk. van. de. situ-
atie.en.het.gebruik.van.de.samenge-
voegde.profielinformatie..In.gevallen.
waar.het. van.belang. is.dat. er. geen.
fouten.worden.gemaakt.met.het.sa-
menvoegen. van. informatie,. zou. het.
netwerkmodel.uitkomst.kunnen.bie-
den..Ook.in.gevallen.waar.het.onder-
scheid. gemaakt.moet. kunnen. wor-
den.wanneer.profielen.veel.op.elkaar.
lijken,. bijvoorbeeld. bij. het. opgeven.
van.een.naam.in.een.personenzoek-
machine.. De. resultaten. zullen. veel.
op. elkaar. lijken,. maar. dankzij. het.
netwerkmodel. zouden. de. profielen.
wel.gecategoriseerd.kunnen.worden.
op.de.verschillende.personen..

In. een. situatie.
waarin. mogelijke.
matches. niet. te.
snel. uitgesloten.
moeten. worden,.
bijvoorbeeld. in.
een. politieonder-
zoek. naar. ver-
dachten,. is. het.
wellicht.niet.han-
dig. om. het. net-
werkmodel. te. ge-
bruiken..En.zoals.
gezegd. is. het. ook.
af.te.raden.om.dit.
model. te. gebrui-
ken. als. een. hoge.
responstijd. wordt.
verwacht.

Irma. Veldman. heeft. in. oktober.
2009. haar. onderzoek. voor. haar.
master. CS-ISE. afgerond. bij. To-
picus..Topicus.is.een.innovatieve.
ICT-dienstverlener.met.circa.200.
medewerkers. gevestigd. in. vier.
panden. in.het. centrum.van.De-
venter..Topicus.is.gespecialiseerd.
in.ketenintegratie,.het.realiseren.
van. SaaS-applicaties. en. pro-
cesmanagement. voor. de. secto-
ren.Finance,.Zorg.en.Onderwijs..
Binnen.deze.sectoren.ontwikkelt.
Topicus.nieuwe.dienstverlenings-
concepten.waarbij.de.mogelijkhe-
den.van.moderne.technologie.op-
timaal.benut.worden.
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Geachte Supremum lezer, het 
doet de BAC deugd dat u met 

uw ogen een blik op deze pagina 
werpt. Wij zullen dit belonen met 
een beknopt edoch pakkend ver-
haal over een BArComissie uit 
Eindhoven die het Groningse on-
veilig maakte.

Op.vrijdag.12.maart.in.het.jaar.des.
heren.2010.reisde.de.BAC.af.naar.de.
noordelijkste.provincie. van.de.Lage.
Landen. en. deed. daar. de. hoofdstad.
aan. (Groningen. dus).. Om. op. deze.
barre.tocht.uitdroging.te.voorkomen.
waren.uiteraard.de.nodige.BVO’tjes.
aanwezig,. iets.wat.de.stemming.ui-
teraard. zeer. ten. goede. kwam.. Na.
een. pittige. treinreis. die. de. com-
missie.drie.uur.verder. in.de.tijd.en.
250. km. verder. naar. het. noorden.
voerde,. arriveerde. de. commissie. in.
een.Siberisch.heuvelloos. landschap.
volgepropt. met. leemhuizen. van. de.
plaatselijke.Neandertalige.bevolking..
Eenmaal. aangekomen. op. het. cen-

traal. station.waar.de.stoom.van.de.
treinen. onze. gezichten. zo. zwart. als.
roet. blies. (bij. de. een. zichtbaarder.
dan.bij.de.ander),. zochten.wij.onze.
verblijfplaats.op..Wij. resideerden. in.
een.boot.die.haar.onderbips.midden.
in. de. Groningsche. grachten. dom-
pelde.

De. mooie. commissie,. die. tevens.
het. essentieelste. element. is. van. de.
vereniging,. bestaat. uiteraard. niet.
louter. uit. mooie. mannen. die. hun.
handen. schoon. houden.. Er. was.
werk.aan.de.winkel,. tijd.dus.om.te.
vergaderen.. Na. een. fiks. inleidend.
potje.mexen.was.de. tijd. rijp. om.de.
voorzitter. het. woord. te. laten. doen.
en.de.notulist.dit.vervolgens.over.te.
laten.schrijven..Op.het.moment.dat.
de.oud-leden.dreigden.een.huidig.lid.
achterstevoren.te.kielhalen,.vond.de.
voorzitter.het. een. geschikt.moment.
de.vergadering.te.sluiten..Nadat.een.
groot.aantal.lange.leden.van.de.com-
missie.hun.hoofden.meermaals.had-

In de Groningsche grachten
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den. bezeerd. tegen. het. plafond. van.
de.boot.dat.zich.op.ongeveer.1.20m.
bevond,.zocht.een.ieder.zijn.bed.op.

De. zaterdag. begon.met. een. zomers.
zonnetje.en.een.licht.briesje..Helaas.
werd.de.hemel.in.rap.tempo.bevlekt.
met. wolksliertjes.. Het. was. tijd. de.
beentjes. te. strekken.. De. voltallige.
commissie.doolde.met.het.tempo.van.
een.brak.nijlpaard.door.het.Groning-
sche. landschap.. Na. het. aandoen.
van. een. aantal. zeer. puike. kroegen.
waar. een. groot. aantal. verschillen-
de. bieren. in. kelen.werden. gegoten,.
vielen. de. ogen. op. een. straatnaam-
bordje.met.daarop.SCHUITENDIEP..
Deze.straatnaam.die.voor.vele.jaren.
door. de. hoofden. van. verscheidene.
BAC’ers.en.oud-BAC’ers.zwierf,.dook.
eindelijk.in.het.echte.leven.op..Men.
begaf.zich.naar.nummer.86,.waar.de.
geur.van.Wodka.en.Seks.de.commis-
sieleden. ruiterlijk. tegemoet. kwam..
Door.een.kiertje.zagen.wij.een.aan-
tal. dames. samen. douchen. en. el-
kaar. inzepen.. Het. dames-dispuut.
overschreed. werkelijk. al. onze. ver-
wachtingen!.Na.het.aandoen.van.dit.
geweldige. adres. vervolgde. de. com-
missie.zich.terug.naar.de.boot.waar.
gezamenlijk. een. heerlijke. maaltijd.
verorberd. werd. om. vervolgens. het.

nachtleven. van. Groningen. onveilig.
te. maken.. Menig. kroeg. werd. opge-
leukt. met. vrolijk. dansende. en. zin-
gende. mensen. allen. gehuld. in. een.
witte. polo.. Tot. op. zekere. hoogte.
lieten. de. stoïcijnse.Groningers. zich.
meevoeren.in.het.feestgeweld,.de.po-
lonaise.was.jammerlijk.“a.bridge.too.
far”..Het.was.een.dolle.boel.

Zondag,. rustdag.. Men. stond. op.
en. verorberde. een. katerontbijt. be-
staande.uit. gemiddeld. 3. eieren. per.
persoon..Aangezien.het.bier.middels.
uitlaatgassen. en. zweetluchten. de.
boot. bevuilde,. werd. het. weer. eens.
tijd.een.kroeg.op.te.zoeken..Per.toe-
val.was.er.een.voetbalwedstrijd.tus-
sen. twee. clubs. die. er. -volgens. de.
schrijver. van. dit. stuk-. totaal. niet.
toe. doen..Onder. het. genot. van. een.
keur. aan. speciaalbieren. werd. de.
wedstrijd. aanschouwd.. Vervolgens.
at.men.in.een.pittoresk.Groningsch.
restaurant. genaamd. “Lekkel. Lek-
kel”,. een. frituur. met. wokgerechten.
recht.uit.de.magnetron.

Zoals.u.kunt.lezen.was.het.weekend.
puik.en.zeer.geslaagd,.twee.uitspra-
ken.die.stoelen.op.exact.de.zelfde.be-
tekenis..Dit.doet.niets.af.van.het.feit.
dat.het.een.geslaagd.weekend.was.

I
N
F
I
M
A

(Tijdens.de.Spaanse.borrel..Tom.N.heeft.te.veel.pepertjes.gegeten.en.staat.
in.de.fik.).
Florian:.“Oh,.ik.ruik.het.ja......Tijd.voor.een.pittig.gesprek.”

Meisje.in.de.kroeg:.“Sorry,.ik.heb.al.een.vriendje.op.deze.server...”.

Frank.Wessels:.“Wat.heeft.een.kroeg.met.bier.te.maken?”.

(in.a.pub.at.Wilhelmina.Square).
Philipp:.“Is.this.Stratum.but.then.for.older.people?”.

(Eran.vraagt.of.Saskia.mee.gaat.borrelen.omdat.hij.anders.vermoord.wordt).
Saskia:.“Als.ik.alleen.daarvoor.nuttig.ben.hoef.ik.niet.met.je.te.borrelen!”.
Eran:.“Je.bent.ook.nog.wel.nuttig.voor.andere.dingen...”.
Saskia:.“Jah,.om.aan.je.zak.te.zitten.”.
Arno:.“Je.bent.best.een.nuttig.zoogdier...”

(Lourens.gaat.drinken.halen.bij.GEWIS).
Gerard:.“Kun.je.voor.mij.een.zero.meenemen,.of.kun.je.dat.niet.dragen?”.
Lourens:.“Dan.steek.ik.hem.toch.ergens.anders.in?”
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I usually start my lectures on 
Software Specification by the 

following comparison of Soft-
ware Engineering with other 
“mature” engineering disciplines 
such as civil engineering or me-
chanical engineering:

Assume.that.a.bridge.has.to.be.built.
over. a. river. by. a. civil. engineering.
firm,.you.are.in.charge.of.overseeing.
this.project,.and.you.observe.the.fol-
lowing.scenario:

The.engineers.hold.sessions.with.the.
stakeholders. in.this.project,.have.a.
couple. of. internal. discussions,. in.
which.they.make.rough.sketches.of.
the. bridge. on. a.white. board,.make.
some.drawings.on.paper.and.after.a.
few. of. these. sessions. they.move. to.
the.construction.site.

You. rush. to. them. and. ask. them.
where. their.design.documents,.and.
plots. and. analysis. results. are.. To.
your. surprise,. you. find. out. that.
there.are.no.such. things;. the.engi-
neers. say. that. they. had. a. briefing.
with.construction.workers,.in.which.
a.painting.of.the.(to-be-built).bridge.
is.shown.and.its.different.parts.are.
discussed..Hence,.engineers.believe,.
the.workers.should.be.able.to.work.
out.the.details.by.themselves..When.
you.ask.them.about.calculations.re-
garding.the.strength.of.the.structure.
to.be.built.and.its.resistance.against.
different.types.of.stress,.you.hear:

“We. have. thought. of. an. ingenious.
test.plan:.we.shall.build. the.bridge.
and.cautiously.let.a.car.drive.over.it;.
if.it.does.not.collapse,.we.let.a.truck.
go. over. the. bridge,. then. a. loaded.
truck.and.then.a.number.of.trucks..
If.all.goes.well,.then.we.are.confident.
that.it.will.not.collapse.under.any.fo-
reseeable. circumstance.. Of. course,.
we. cannot. guarantee. anything,.
should.anything.unforeseen.emerge.
and. the. bridge. collapse,. we. would.

certainly. be. able. to. reconstruct. it.
within.a.week.time.”

I.would.imagine.that,.by.any.reaso-
nable. standard,. this. is. considered.
unacceptable.and.you.would.defini-
tely. report. this. strange. state. of. af-
fairs.to.the.authorities.that.can.stop.
this.project.and.bring.it.back.to.the.
hands.of.“real”.engineers..

Let’s.compare.the.situation.with.the.
practice. of. engineering. software:.
what. is.described.above. is.conside-
red. a. very. reasonable. way. of. wor-
king. in.many,. if.not.most,.software.
development.teams..The.team.of.en-
gineers. starts.with.a. rough.sketch,.
puts.it.down.on.paper,.discusses.it.
with. programmers. and. afterwards,.
the. programmers. start. program-
ming.. There. is. not. a. quantitative.
analysis.of. the.properties.of. the.to-
be-developed. product. and,. at. best,.
there. is.a. test.plan. to. test. the.pro-
duct.under.foreseeable.scenarios.

Computer. systems. can. be. as. com-
plex.as.the.most.advanced.products.
in. other. engineering. disciplines;. a.
bridge.or.a.sky-scraper.is.not.more.
complex.than.the.software.you.carry.
in.your.laptops.(e.g.,.the.cost.of.buil-
ding.the.tallest.skyscraper.hitherto,.
known.as.Burj.Dubai,.was.about.1.5.
billion. dollars,. while. the. develop-
ment. of. Windows. Vista. cost. about.
6.billion.dollars;.both.figures.are.ta-
ken.from.Wikipedia).

What. is. the. solution?.One.possible.
solution.is.obtained.by.observing.the.
way.of.working.in.the.other.enginee-
ring.disciplines. and.acquiring. their.
best.practices..

A.common.aspect.of.all.mature.engi-
neering.disciplines.is.the.use.of.ma-
thematical.models. for.making. their.
initial.sketches.more.precise.and.the.
use. of. mathematical. techniques. to.
reason.about.them..

Towards a mature engineering discipline
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The. first. step. to-
wards. this. goal.
is. to. map. the.
specification. of.
software. systems.
to. an. underly-
ing. mathematical.
theory..This.map-
ping. is. called. a.
formal.semantics..
After. defining. a.
formal.semantics,.
one. can. proceed.
with.devising.analysis.techniques.to.
measure.and.judge.different.proper-
ties.of.the.to-be-developed.computer.
system.. The. process. of. measuring.
and.judging.the.specifications.for.gi-
ven.properties. is.called. formal.veri-
fication..The.title.“formal.semantics.
and.verification”.nicely.summarizes.
my. research. interests. in. computer.
science..

Regarding. formal. semantics,. I. am.
interested. in. the. methods. for. defi-
ning.the.actual.behavior.of.programs.
running. on. an. abstract. machine;.
this.is.called.“operational.semantics”.
and.the.most.popular.method.in.this.
field.is.called.Structural.Operational.
Semantics,.SOS.for.short,.which.de-
fines.the.meaning.of.each.composite.
piece.of.specification.in.terms.of.its.
components.. The. original. course-
notes. introducing.
this. field. of. for-
mal. semantics,.
authored. by. my.
second. promo-
ter. prof.. Gordon.
Plotkin.(University.
of. Edinburgh),.
attracted. about.
1000. citations.
before. its. actual.
publication. in. a.
journal. in. 2004..
To. my. knowledge.
this.is.the.most.ci-
ted. (unpublished).
report. in. Compu-
ter.Science.ever!

As.far.as.formal.
verification. is.
concerned,.I.am.
most. interested.
in. efficient.
techniques. for.
e xhaus t i v e l y.
searching. all.
possible. beha-
viors. of. a. spe-
cification. or.
program.. This.
is.done.to.firmly.

establish. that. the. software. system.
behaves.well. in.all.possible. situati-
ons.it.can.be.confronted.with.

This. is. called. ``model. checking’’.. In.
2007,. the. Turing. Award,. the.Nobel.
prize. of.Computer.Science,.went. to.
Clarke. (CMU),. Emerson. (University.
of.Texas.at.Austin).and.Sifakis.(Veri-
mag). for. their. roles. in. ``developing.
Model-Checking. into.a.highly.effec-
tive. verification. technology,. widely.
adopted. in. the. hardware. and. soft-
ware. industries’’.. This. shows. the.
significance.of.this.technique.for.the.
whole.field.of.Computer.Science,. in.
general,. and. for. the. mathematical.
specification. and. analysis. techni-
ques. (called. Formal. Methods),. in.
particular..As.Daniel.Jackson.(MIT).
once.nicely.put. it:. “Model. checking.
saved. the. reputation. of. formal.me-

thods.”

I.personally.belie-
ve.that.we.are.just.
witnessing.the.be-
ginning. of. an. ex-
citing.era.in.Com-
puter.Science.and.
Engineering:. we.
are. gradually. be-
coming. capable.
of. modeling. and.
analyzing. huge.
real-life.computer.
systems,. thereby.
turning. our. field.
into. a. mature.
engineering.disci-
pline.

Mohammad.Mousavi.was.born.in.
1978.in.Tehran,.Iran..He.did.his.
bachelor. and. masters. in. Com-
puter.Engineering.at.Sharif.Uni-
versity. of. Technology. in. Tehran.
and.moved. in. 2001. to. the. Net-
herlands. to. start. his. Ph.D.. stu-
dies..He.got.his.Ph.D..degree. in.
2005.from.TU/e..Since.then,.he.
has.been.an.assistant.professor.
(UD). at. the. department. of.Elec-
trical.Engineering.at.TU/e,.post-
doctoral.researcher.at.Reykjavik.
University,. Iceland. and. finally,.
an. assistant. professor. (UD). at.
the.department.of.Computer.Sci-
ence.at.TU/e,.where.he.currently.
holds.a.permanent.position.
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Zaterdag
“Het.begint.echt.vandaag!.Nog.even.
snel.een.carnavalspak.kopen…”.Dat.
dacht. ik.de.zaterdag.voor.carnaval..
Die. avond. was. onze. eerste. carna-
valsactiviteit:. het. Federatiebal.. We.
hebben. voor. een. goede. bodem. ge-
zorgd,.zodat.we.genoeg.pilsjes.kon-
den.drinken..Het.was.flink.druk. in.
het. Parktheater.. De. één. nog. uit-
bundiger. verkleed. dan. de. ander!.
Er. waren. optredens. op. een. aantal.
podia,. maar. eigenlijk. hebben. we.
ons. voornamelijk. vermaakt. bij. de.
blaaskapellen..Om.een.uur.of.twaalf.
was.het.dan.bijna.zover:.de.nieuwe.
Stadsprins. werd. onthuld.. Het. zou.
een. groot. spektakel. worden,. geleid.
door.Hans.Klok..Maar.eigenlijk.wa-
ren. het. wat. flauwe. goocheltruckjes.
waarbij.aan.het.eind.de.Stadsprins.
het.podium.op.werd.“getoverd”..Tja.
en.toen.stond.hij.er:.Prins.Maquin-
arius.. Ik. heb. het. toen. voor. gezien.
gehouden,. maar. het. uurtje. nadat.
de. prins. was. uitgeroepen. was. het.
gezelligste.uurtje.van.de.avond..Nog.
steeds.jammer.dat.ik.dat.gemist.heb.

Zondag
Een.dagje.later.was.de.receptie.van.
de.Stadsprins..Hier.werden.wij,.voor.
het. eerst. als. carnavalsvereniging.
GELIMBO,.voorgesteld.aan.de.nieu-
we.Prins..Onder.leiding.van.onze.fa-
voriete.blaoskapel.De.Hurkers.felici-
teerden.we.de.Prins.met.zijn.gevolg..
Martie.hield.een.mooi.bralpraatje.en.
er.werden.medailles.uitgewisseld..De.
rest.van.de.dag.hebben.we.ons.kos-
telijk.vermaakt.met.veel.bier.

Donderdag
Op. donderdag. begon. echt. het. car-
naval.. Om. half. vijf. zouden. we. bij.
Harry. Roumen. moeten. zijn,. maar.
zoals.altijd.waren.we.weer.te. laat….
ach. Harry. is. een. Limburger,. dus.
dat. vind. hij. gelukkig. helemaal. niet.
erg..We.kregen.weer.champagne,.die.
heel.lekker.was.in.combinatie.met.de.
hapjes.die.we.mee.hadden.genomen..
Harry.moest.al.snel.weer.weg,.maar.
we.mochten.de.champagne.nog.even.
opdrinken.in.die.hele.dure.vergader-
ruimte.van.het.CvB..We.hebben.na-
tuurlijk.met.Prins.Martie.gauw.wat.
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foto’s.gemaakt.aan.de.vergadertafel..
Daarna.was.het.op.naar.Japie.waar.
we. het. niet. lang. uithielden. omdat.
het.veel.te.druk.en.te.warm.was..Bij.
GEWIS.was. het. ook. veel. gezelliger,.
wat.wil.je.ook.met.twee.gratis.fusten..
Ik.denk.dat.de.meerderheid.van.de.
GEWIS´ers.wel.verkleed.was,.al.kan.
dat.natuurlijk.wel.beter..Dus.alvast.
voor.volgend.jaar:.Kom.verkleed!!.

Vrijdag
Vrijdag.was.er.‘s.ochtends.de.moge-
lijkheid. om. bij. GEWIS. uit. te. brak-
ken. met. een. heerlijk. katerontbijt..
Daar.hebben.nog.best. veel.mensen.
gebruik. van. gemaakt..Het.was. nog.
best. gezellig. ook. al. voelde. eigenlijk.
iedereen. zich. slecht..De. eieren.wa-
ren.in.ieder.geval.heerlijk.(met.dank.
aan.onze.aspi.Vincent)..

’s.Avonds. ging. er. een. gezellig. grote.
groep. mee. Eindhoven. in.. De. sfeer.
zat. er. al. goed. in. toen. we. eindelijk.
vertrokken. vanaf. GEWIS.. De. eer-
ste.kroeg.hadden.we.praktisch.voor.
onszelf,.wat.zorgde.voor.veel.lol.met.
de.carnavalspakken.. Iedereen.wilde.
wel. bij. Kevin. aan. tafel. gaan. zitten,.
en. er. werd. GELIMBOdanst.. Al. viel.
de. dj. wel. een. beetje. tegen. ten. op-
zichte.van.vorig.jaar.hadden.we.toch.
wel.veel.lol..De.muziek.in.de.tweede.
kroeg.was.beter,.al.stonden.we.daar.
niet.helemaal.meer.als.groep.omdat.

de. kroeg. wat. smaller. en. drukker.
was..Hoe.de.avond.geëindigd.is.weet.
ik.niet.meer.precies.

Zaterdag
Zaterdagavond.zijn.we.naar.twee.an-
dere.carnavalsverenigingen.geweest..
Als.eerste.gingen.we.naar.Café.Ber-
lage.waar.PSV.Carnaval. een. feestje.
had..Het.was.er.echt.zó.gezellig..Het.
was. een. lekker. knus. cafeetje. met.

achterin. een. po-
dium.waar.de.Prin-
ses. van. PSV. het.
middelpunt. was..
Toen. Prins. Martie.
naar. voren. mocht.
komen.om.de.Prin-
ses. te. huldigen.
met. onze. medaille.
heeft. hij. er. lekker.
lang. gestaan. en.
haar.wel.twee.keer.
gezoend,. wie. weet.
bloeit.daar.nog.wat.
tussen.die.twee..Al.
weet.ik.niet.of.Mar-
tie.Johan.Vlemmix.
als. schoonvader.
zou.willen..Na.wat.

lekkere.biertjes.en.wat.kaas.en.worst.
bij. PSV. zijn. we. naar. carnavalsver-
eniging. de. Bolhoedjes. geweest.. Die.
waren. in. de. tent. naast. het. Sofitel,.
waar. een. optreden. van. XQSME. in.
volle. gang. was.. Er. hing. een. goede.
sfeer. die. voornamelijk. aan. XQSME.
te.danken.was..Toen.we.de.Prins.van.
de.Bolhoedjes.tegenkwamen.hebben.
we. hun. officiële.medaille. gekregen,.
die. ze.over.het.algemeen.niet.gauw.
uitdelen.

Maandag
Na. een. dagje. rust. konden. we. er.
weer.goed.tegenaan..In.de.trein.naar.
Maastricht.was.het. al.heel. gezellig..
Maar. in. Maastricht. zelf. begon. de.
pret.pas.echt..Ondanks.de.kou.heb-
ben.we. ons. zeer. goed. vermaakt. op.
de.pleinen.en.in.de.kroegen..Dat. is.
pas.echt.carnaval.vieren.zoals.ze.dat.
in.Maastricht.doen..Dat.moet.je.een.
keer.meegemaakt.hebben,.dus.voor.
volgend.jaar:.GA.MEE!!!
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Als de Olympische Spelen 
niet in Vancouver, maar in 

het oosten van Canada waren 
geweest, had er wel genoeg 
sneeuw gelegen! In augustus 
kwam ik aan in Montréal waar 
het toen 33 graden Celsius was. 
Na een stage van vier maanden 
en een maand vakantie lag er 
een meter sneeuw en was de 
temperatuur gedaald naar -20 
graden Celsius.

Ik. heb. stage. gelopen. bij. GERAD,.
een. onderzoekscentrum. dat. is. op-
gericht.door.de.vier.universiteiten.in.
Montréal..Van.augustus.tot.decem-
ber.heb. ik.geholpen.met.het. imple-
menteren,. testen.en.verbeteren.van.
een.heuristiek.voor.het.Split.Delivery.
Vehicle.Routing. Problem.with.Time.
Windows:. vrachtwagens. moeten.
spullen. gaan. afleveren. bij. klanten.
waar.ze.tussen.bepaalde.tijden.aan.
kunnen.komen.en.de.gevraagde.hoe-
veelheid.van.een.klant.hoeft.niet.al-
tijd. in.een.keer.geleverd.te.worden,.
de.spullen.mogen.ook.over.meerdere.
vrachtwagens.verdeeld.zijn..Dit.moet.
zo. goedkoop.mogelijk. gebeuren..Bij.
GERAD.wordt. aan. allerlei. verschil-
lende. optimaliseringsproblemen. ge-
werkt.en.het.was.erg. leuk.om.eens.
echt.te.zien.wat.je.met.wiskunde.zou.
kunnen.gaan.doen..

Québec. is. natuurlijk. Franstalig. en.
daar.zijn.ze.erg. trots.op..Ze.vinden.
zelfs. dat. ze. echter. Frans. spreken.
dan.de.Fransen,.omdat.de.Fransen.
een. ‘e-mail’. sturen. en.hun.auto. op.
de.‘parking’.zetten,.terwijl.zij.het.over.
een.‘courriel’.en.een.‘stationnement’.
hebben..Wetten.om.het.Frans.te.be-
vorderen.zeggen.bijvoorbeeld.dat.de.
Engelse.tekst.op.een. (verkeers)bord.
maar. half. zo. groot.mag. zijn. als. de.
Franse. tekst.of.dat.de.Engelse.ver-
sie.van.een.film.niet.eerder.uit.mag.
komen.dan.de.nagesynchroniseerde.
Franse.versie..Maar.vrijwel.iedereen.
spreekt.ook.Engels,. en.na.de.stan-
daardbegroeting. ‘Bonjourhi’. kun. je.
kiezen.in.welke.taal.je.verder.gaat.

’s.Avonds.en.in.het.weekend.was.er.
natuurlijk.genoeg.tijd.om.de.stad.en.
de.omgeving.te.leren.kennen.met.an-
dere. (internationale). studenten.. De.
op.een.na.grootste.stad.van.Canada.
heeft.genoeg.leuke.en.gezellige.cafés,.
restaurantjes.en.parken.waar.altijd.
wel.wat.te.beleven.is..

Québec. zelf. is. net.Nederland:. hele-
maal.plat.en.af.en.toe.staat.er.ineens.
een.berg(je)..Op.een.van.die.bergjes.
werd.een.trail.run.georganiseerd.en.
daar. heb. ik. aan. meegedaan.. Ren-
nend. door. beekjes,. door. enkelhoge.
modder. en. over. gladde. rotsen. en.

b o om s t am -
men. is. een.
berg. van.
800m. ineens.
toch.wel.hoog..
Maar. een. leu-
ke. en. bijzon-
dere. wedstrijd.
is. het. zeker!.
En.daarom.ga.
je. toch. weg,.
om. dingen. te.
doen,. te. zien.
en.mee.te.ma-
ken. die. hier.
niet.kunnen.

Bonjourhi!
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Over.dingen.die. je.hier.niet.ziet.ge-
sproken,.ik.ken.niemand.die.curling.
serieus.als.sport.beoefent..Dat.is.in.
Canada.wel. anders..Op.de. curling-
baan.is.het.druk.en.oefenen.mensen.
van. jong. tot. oud. het.met. de. juiste.
snelheid.loslaten.van.de.steen.en.het.
vegen.om.de.steen.zo.dicht.mogelijk.
bij.het.midden.van.het.huis.te.laten.
komen..En.het.is.toch.moeilijker.dan.
het. er. op. tv. uitziet,. wel. even. lach-
wekkend. en. het. proberen. daarom.
zeker.waard.

Als. je. aan. Canada. denkt,. denk. je.
toch. ook. aan. meren,. bossen. en.
leegte..Dat.heb.ik.ook.gezien.tijdens.
een.dagje.kanoën..De.hele.dag.heb-
ben.we.niemand.anders.gezien.of.ge-
hoord.en.voeren.we.van.meertje.naar.
meertje. tussen. de. mooi. gekleurde.
(Indian.Summer).bomen.

In.de.laatste.maand.vakantie.heb.ik.
samen. met. mijn. vriend. New. York,.
Toronto,.Ottawa.en.de.Niagara.Falls.
bekeken,. erg. indrukwekkend.. Iets.
noordelijker. lag. een. half. bevroren.
waterval. waarvan. de. nevel. alles. in.
de.buurt.met.een.dikke.laag.ijs.be-
dekte.

-20. klinkt. erg. koud,. maar. met. de.
goede. kleren. aan. valt. dat. mee. en.
kun. je. zelfs.kamperen,.heel.bijzon-
der.en.heel.erg.leuk!.In.de.sneeuw,.
twee. uur. lopen. met. sneeuwschoe-
nen. (soort. tennisrackets,.net.als. in.
tekenfilmpjes).vanaf.iets.dat.nog.op.
de. bewoonde. wereld. leek,. hebben.
we.onze.sneeuwharingen.ingegraven.
en.de. tent.opgezet.op.de. ‘camping’..
Camping.betekent.hier.toestemming.
om.je.tent.op.te.zetten,.een.overdekt.
gat. in. de. grond. en. een. schuurtje.
met. hout. om. kampvuur. te.maken..
De.slaapzakken.die.onze.hele.tassen.
vulden,.waren.geen.overbodige.luxe.
aangezien. we. ’s. morgens. wakker.
werden. met. ijspegeltjes. in. de. tent..
Sneeuw.smelten.voor.een.kopje.thee,.
heel.snel.warme.kleren.aan.en.wat.
gaan.doen,.want.van.stilzitten.word.
je. niet. warm.. Het. hele. landschap.
was.met.een.dikke.laag.sneeuw.be-
dekt,.prachtig!.

Ik. heb. een. superleuke. en. gezellige.
tijd.gehad.in.Canada.en.zou.een.bui-
tenlandse.stage.aan.iedereen.aanra-
den!
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In 2007 trakteerden Quentin 
Tarantino en Robert Rodriguez 

ons op een cocktail van expliciet 
geweld, een flinke scheut bloed, 
oogverblindende vrouwen en 
snelle auto’s. Deze film, de dou-
ble-feature Grindhouse, was een 
succesvolle hommage aan de 
exploitatiefilms uit de jaren ’70.

Veertig. jaar. geleden,. toen. de. cen-
suur. voor. bioscoopfilms. versoepel-
de,.moesten.dit.soort.prenten.menig.
mens. verleiden. om. vanachter. de.
tv. te. komen.. Die. verleiding. moest.
voortkomen. uit. het. feit. dat. de. na-
druk. in. dit. soort. films. voorname-
lijk.op.seks.en.geweld.lag,.in.plaats.
van.minder.belangrijke.aspecten.als.
kwaliteit..Naarmate.het.genre.langer.
het.witte.doek.besmeurde,.ontston-
den. er. subgenres.. Enkele. creatieve.
voorbeelden. zijn. bijvoorbeeld. blax-
ploitation. (Blacula),. nazisploitation.
(Ilsa,.She Wolf of the SS),.carsploita-
tion. (Vanishing Point),. sexploitation.
(Faster, Pussycat! Kill! Kill!),.Reven-
geploitation. (I Spit on Your Grave).
en. Shocksploitation. (Blood Sucking 
Freaks)..Voor.korte.tijd.kon.de.bios-
coop.de.klant.iets.voorschotelen.dat.
niet. via. de. kabel. in. de.woonkamer.
werd. gebracht.. Alles. ging. goed. tot.
de.videotheken.om.de.hoek.kwamen.
kijken..Het.gevolg.was.dat.de.exploi-
tatiefilms. voortaan. rechtstreeks. op.
video.werden.uitgebracht. en.uit. de.
bioscopen.verdwenen..

De. laatste. jaren. zien. we. weer. een.
opleving. van. “exploitatieachtige.
films”.. Denk. bijvoorbeeld. aan. de.
hedendaagse. “torture-porn”-reeks..
Saw. en. de. carsploitationfilms. Fast 
& The Furious.. De. film. die. ditmaal.
in.deze.rubriek.in.de.spotlight.staat,.
Bitch Slap,.kunnen.we. in.het.hokje.
sexploitation.plaatsen,.zoals.de.eer-
der.genoemde.Faster, Pussycat! Kill! 
Kill!..Deze. laatste.film. is.bovendien.
onmiskenbaar.de.inspiratie.geweest.
voor. Bitch Slap.. Beiden. films. gaan.

namelijk.over.drie,.zacht.uitgedrukt,.
welgevormde. vrouwen. die. in. een.
woestijnachtig. landschap. naar. iets.
op.zoek.zijn..Aan.het.eind.van.beide.
films.zijn.de.vrouwen.aansprakelijk.
voor.het.feit.dat.de.mannelijke.popu-
latie. van. het. desbetreffende. gebied.
aanzienlijk.is.geslonken.

Gezien.het.grote.percentage.mannen.
op. de. faculteit,. zal. bij.minstens. de.
helft. van.de. lezers. enkel.het.woord.
“sexploitation”. blijven. hangen. zijn..
Voor.hen.rest.enkel.nog.de.prangen-
de.vraag:.Wat.is.er.dan.precies.alle-
maal.te.zien?.Aangezien.bij.dit.soort.
films.deze.vraag.belangrijker.is.dan.
het.verrassingselement.van.het.ver-
haal,.zal.ik.iets.meer.dan.gewoonlijk.
over.het.verhaal.loslaten..

Zoals. al. eerder. geïmpliceerd. draait.
de. film. om. drie. vrouwen. die. regel-
recht.uit.een.natuurblaadje.zouden.
zijn.kunnen.gestapt..Bij.het.beden-
ken. van.de.karakters. zijn.duidelijk.
alle.clichés.gemobiliseerd..De.dames.
voldoen.namelijk.perfect.aan.de.ste-
reotypen.die.je. in.dit.soort.film.zou.
verwachten.. Eerst. is. er. de. roodha-
rige,.Hel.(Erin.Cummings)..Zij.is.“the.
brains”. en. de. leider. van. de. groep..
Als.tweede.is.er.de.blondine,.Camero.
(America.Olivo)..Zij.is.“the.muscles”.
van. de. groep.. Bovendien. staat. zij.
bij.de.minste.of.geringste. tegenslag.
klaar. om. net. zoveel. kogels. in. het.
rond.te.slingeren.als.ze.pillen.in.haar.
mond. schuift.. Als. laatste. is. er. nog.
de. zwartharige,. Trixie. (Julie. Voth)..
Zij.is.“the.cutie”,.ofwel,.het.onschul-
dig. ogende. poppetje. dat. iedereen.
het. liefst.mee.naar. huis. zou.willen.
nemen.en.op.de.schouw.wil.zetten..
Het.mag.duidelijk.zijn.dat.als.het.om.
de.diepte.van.de.karakters.zou.gaan.
zelfs.de.vrouwen.uit.Sex.and.the.City.
de.vloer.met.ze.zouden.aanvegen..

In.een.woestijnachtig.landschap.zijn.
onze. protagonisten. op. zoek. naar.
diamanten. die. begraven. zijn. door.

Filmreview: Bitch Slap
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de. crimineel. Gage. (Michael. Hurst)..
Deze. Gage. is. door. de. dames. ont-
voerd.en.wordt.gemarteld.tot.hij.de.
begraafplek. heeft. aangeduid.. Tij-
dens.deze.marteling.vertelt.hij. over.
de. grootste. baas. van. de. onderwe-
reld,.Pinky,.en.over.het.feit.dat.wan-
neer.zij.hun.plan.doorzetten,.ze.het.
met.deze.figuur.aan.de.stok.krijgen..
Toch. lijkt.dit.de. vrouwen.niet. af. te.
schrikken.en.ze.beginnen.op.de.aan-
gewezen. locatie. te. graven.. Tijdens.
dit.graven.worden.we.overspoeld.met.
flashbacks.a.la.Reservoir Dogs.waar-
in.de.achtergrond.en.het.werkelijke.
motief.van.ieder.personage.beschre-
ven.wordt..Op.een.gegeven.moment.
blijken. de. meisjes. niet. de. enige. te.
zijn. die. achter. de. diamanten. aan-
zitten.en.worden.we.geïntroduceerd.
aan. een.markant.moordenaarskop-
pel..Dit.duo.bestaat.uit.Kinki.(Minae.
Noji),.een.Aziatisch.vrouwtje.dat.een.
jojo.als.moordwapen.gebruikt,.en.de.
punker. Hot. Wire. (William. Gregory.
Lee). die. vanwege. Tourette. met. de.
meest. absurde. scheldtirades. in.het.
rond.smijt..Deze. twee.moordenaars.
zijn.zo.cartoonesk.dat.ze.van.de.set.
van.Smokin Aces. lijken.te.zijn.weg-
gelopen..Nu.er.nog.meer.kapers.op.
de.kust.zijn,.rest.enkel.nog.de.vraag.
wie.er.uiteindelijk.met.de.diamanten.
vandoor.gaat.

De. film. is. geregisseerd. door. Rick.
Jacobson,. voornamelijk. bekend. als.
regisseur.van.afleveringen.van.Bay-
watch..In.deze.film.heeft.hij.duidelijk.
de.kans.gezien.om.nog.een.keer.alle.
manieren. aan. te. grijpen. om. vrou-
welijk.schoon.te.etaleren..Terwijl.de.
vrouwen. op. zoek. zijn. naar. de. dia-
manten.laat.hij.ze.namelijk.alles,.in.
slow.motion,.uit.de.kast.(en.van.het.
lijf).halen..Zo.wordt.tijdens.het.gra-
ven.niet.onder.stoelen.of.banken.ge-
stoken.dat.een.schop.veel.weg.heeft.
van.een.danspaal..Na.afwisselend.te.
hebben.gegraven.en.gedanst,.krijgen.
de. vrouwen. het. warm.. Vervolgens,.
als. door. een. interventie. van. God.
zelf,.zijn.onze.verhitte.dames.omge-
ven.door.tonnen.water..Even.veran-
dert.de.film.in.een.Fa-commercial.en.

zien.we.onze.vriendinnen,.uiteraard.
in. slow. motion,. overgoten. worden.
met.water.. Iedere. flashback. die. we.
naar. ons. hoofd. geslingerd. krijgen,.
om. zogenaamd. het. plot.meer. diep-
gang.te.geven,.is.duidelijk.enkel.een.
excuus.om.de.dames.in.een.andere.
omgeving. hun. kunsten. te. laten. to-
nen.. Natuurlijk. komt. uiteindelijk.
ook.nog.het.onvermijdelijke.moment.
waarin.twee.van.de.vrouwen.samen.
in. bed. belanden.. Mensen. die.meer.
geweld. op. hun. bord. willen. kan. ik.
geruststellen. met. een. bitchfight. en.
een.situatie.waarin.de.vrouwen.een.
reusachtig.geweer.moeten.hanteren..
Uit. al. deze. situaties. blijkt. dat. de.
schrijvers.hun.best.hebben. gedaan.
om. aan. de. verwachtingen. van. een.
exploitatiefilm.te.voldoen..Helaas.zal.
ik.iedereen.moeten.teleurstellen:.op.
papier. klinkt. het. spannender. dan.
het.uiteindelijk.geworden.is.

Conclusie
De. ideale.conclusie.zou.er.als.volgt.
uitzien.(+1.ster.voor.elk.item):

Helaas.wordt.de.film.nooit.spannen-
der.dan.de.gemiddelde.hedendaagse.
videoclip.. Cleavegeploitation. zou.
daarom.een.betere.categorisatie.zijn.

B
eoordeling:

«
«
«
«
«

Film:. Bitch.Slap
Release:.29.april.2010
Regie:. Rick.Jacobson
Genre:. Actie
Cast:. Julia.Voth
. Erin.Cummings
. America.Oliva
Duur:. 109.min

Vrouwen.die.vechten
Vrouwen.die.samen.in.bed.belanden
Vrouwen.met.grote.geweren
Vrouwen.overgoten.met.water
Vrouwen.die.paaldansen
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Het is weer lente! En dat mag 
natuurlijk gevierd worden. 

Dat kan natuurlijk met een lek-
ker witbiertje op het terras of 
door lekker te lunchen buiten op 
het grasveld. Wat veel mannen 
kunnen waarderen, en vooral 
hier bij GEWIS, zijn de korte rok-
jes die ineens weer overal opdui-
ken. Ineens blijken er veel meer 
vrouwen op de TU/e te studeren.

Dat. iedereen. weer. blij. is. om. naar.
buiten. te. gaan. is. niet. alleen. aan.
mensen. te. merken.. De. dagen. van.
de. lente. worden. ten. opzichte. van.
de.winter.weer. langer..Het. zonlicht.
wordt.sterker..Dit.zorgt.voor.een.al-
gemeen. gevoel. van. vreugde,. vooral.
bij.mensen.die. zich. veel. buiten.be-
vinden..Nu.is.het.zo.dat.GEWIS`ers.
over.het. algemeen.niet. vaak.buiten.
zijn..Hier.wil.dispuut.B.O.O.M..een.
handje.helpen..Zo.zal.er.binnenkort.
weer. een. buitenlands. weekend. zijn.
en.kunnen.ook.de.GEWIS`ers.genie-
ten.van.het.lentezonnetje.

Er.bestaan.nog.meer.positieve.effec-
ten. van.de. lente..Het. is. echter. nog.
niet. bewezen,.maar. het. schijnt. dat.
het. verlangen. naar. een. partner. of.
seks.groter.wordt..Dit.is.mogelijk.al-
leen.te.danken.aan.de.andere,.min-
der.verhullende.kleding.van.de.mo-
gelijke.partners..In.Nederland.wordt.
traditioneel. de. voorjaarsschoon-

Lentebloesem
maak. gehouden,. waarbij. het. hele.
huis. wordt. schoongemaakt.. Hierbij.
worden. vaak. alle. planten. in. huis.
lekker.buiten. in.het.zonnetje.gezet..
Planten.kunnen.zich.weer.lekker.op-
laden.en.de.wind.door.hun.blaadjes.
voelen.waaien.

De.planten.en.dieren.zijn.blij.dat.het.
weer.lente.is..Alle.planten.beginnen.
weer. te. bloeien. en. komen. uit. hun.
winterslaap..Ook.dieren.komen.weer.
tevoorschijn. en. beginnen. met. nes-
telen..Trekvogels.komen.weer. terug.
uit.het.warme.zuiden.om.zich.hier.te.
nestelen.. Veel. jonge. dieren. worden.
vroeg.in.de.lente.geboren..Dit.om.al.
opgegroeid.te.zijn.tegen.de.tijd.dat.de.
winter.er.weer.aankomt.

Door.de.toename.van.het.licht,.ma-
ken. planten. en. B.O.O.M.en. nieu-
we. scheuten. en. bladeren.. . Vele.
B.O.O.M.en. krijgen. bloesem.. Dit.
brengt. vreugde. onder.menig.mens..
De. vrolijke. kleuren. en. de. heerlijke.
geur.van.de.bloesem...Ook.bij.ons.is.
te.zien.dat.we.weer.bloeien..Onlangs.
zijn.de.B.O.O.M.lama`s.gezien.en.we.
zijn.allemaal.weer.wakker.van.onze.
winterslaap.. Binnenkort. zul. je. ons.
weer.vaak.horen,.en.dan.vooral.in.de.
buitenlucht.

Het. is.weer. tijd. voor. buitenborrels,.
korte. rokjes. en. bikini`s. en. zwem-
broeken.op.het.strand!
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•. maandag.3.mei
Kaleidoscoopdag

•. vrijdag.7.mei
AC ouderdag

•. dinsdag.11.mei
Lunchlezing Nuon

•. dinsdag.11.mei
Wissel-AV

•. dinsdag.18.mei
Lunchlezing Towers Watson

•. donderdag.20.mei
DET-dag

•. 21.mei.t/m.23.mei
GEMOLD-weekend

•. woensdag.26.mei
AC 6-kamp

•. zaterdag.29.mei
Actievelingendag

•. 4.juni.t/m.6.juni
B.O.O.M.-weekend

•. woensdag.9.juni
AC karten

•. donderdag.10.juni
Lunchlezing Optiver

•. 11.juni.t/m.13.juni
Zeilweekend

•. donderdag.24.juli
Dies-borrel

•. donderdag.1.juli
Constitutieborrel

Natuurlijk.is.er.elke.donderdag.
van.half.5.tot.tenminste.7.uur.een.
super.gezellige.borrel.bij.GEWIS.
(HG.10.52).

Voor.meer.informatie.over.
GEWIS.activiteiten.zie.
http://www.GEWIS.nl/agenda

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

Dus:.heb.je.iets.leuks.meegemaakt,.
een. goeie. mop. gehoord,. wil. je. iets.
kwijt.over.een.vak,.wil.je.iets.vertel-
len.over.activiteiten.bij.GEWIS,.weet.
je. een. moeilijke. puzzel,. heb. je. een.
grappige.of.wijze.uitspraak.gehoord.
of.wil.je.misschien.wel.een.van.je.es-
say’s.geplaatst.zien?.Je.kunt.het.zo.
gek.niet.bedenken....Laat.je.creativi-
teit.de.vrije.loop.

De. redactie. vraagt. iedereen. zoveel.
mogelijk.infima.te.verzamelen.en.op.
te. sturen. naar. infima@GEWIS.nl..
Dus. doet. een. docent. een. vreemde.
uitspraak,.hebben.je.medestudenten.
een.mond.vol.woorden,.maar.weten.
ze.die.niet.in.de.goeie.volgorde.te.ui-
ten,.stuur.deze.dan.vandaag.nog.op!

Optiver....................... voorkant.kaft
Quinity.............................pagina.15
Vanderlande.....................pagina.23
Technolution...... binnenkant.achter
Towers.Watson........ 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
Rob.van.Wijk
Mark.van.Helvoort.
Jarno.van.Roosmalen
Marlous.Theunissen
Leanne.Scheepers
Florian.van.der.Wielen
Simone.Alers
Sebastiaan.Candel
Martie.Verhoeven

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........................... 1300.stuks
..
Met dank aan
Alle. schrijvers. voor. hun. stukjes,.
onze.sponsoren,.en.alle.mensen.die.
hebben.geholpen.bij.het.verzenden.

Voorplaat
AC.Karaoke.borrel
foto:.. Frank.Vlamings
. (GEFLITST)
ontwerp:.Marlous.Theunissen

Foto’s activiteiten
Joey.Claessen,.GEFLITST
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