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The new Christmas edition of 
the Supremum is here! Every 

year we make a great effort to 
get it in your mailbox by Christ-
mas. And we succeeded!

This time we have a little less of our 
usual columns such as ‘Je Moeder!’ 
and ‘In The Spotlight’. But we made 
it up by asking some people to write 
about the things they are passionate 
about. We have a couple of pages by 
Nicky Gerritsen for example about 
the new SuSOS system (‘afstreep-
lijst’-systeem) he is working on. And 
Kevin van der Pol gives his opinion 
on the new developments in the 
Computer Science Bachelor.

We hope that in your holiday, you 
can find a moment where you can-
not imagine what else to do than sit 
on the couch with a nice hot coco 
with whipped cream (and maybe 
rum) to read the columns and give a 
shot at the new puzzle.

With all the plans of the govern-
ment and our faculty a students life 
will be very different. If you have a 
strong opinion on any of these mat-
ters (“Harde Knip”, Studiefinancie-
ring etc.) we welcome you to share 
it in the upcoming edition(s) of the 
Supremum. It is a nice way to  ex-
press our concerns on these matters 
and let a bigger audience read about 
the opinions of students.

Have fun reading our new Christmas 
edition, made possible by Erik van 
Rhee who created this great layout 
and Ivo van der Linden who helped 
put it all together.
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Chairman’s note

Dear GEWIS’ers, the weather 
is changing whilst I am wri-

ting this piece for the Supre-
mum. Outside it’s getting col-
der and it becomes dark at six 
o’clock already. The seasons of 
autumn and winter have arrived. 
In fact, while you are reading 
this it’s probably already winter.  
Outside it’s getting white again, 
roads are getting slippery, and 
your hands seem to be frozen 
to the handlebars while cycling 
to the university. All around you 
people are shivering and numb 
and everyone has a cold.

The weather outside is frightful, but 
at GEWIS it’s so delightful. Although 
it’s very cold, wet, and windy out-
side, I think this is one of the most 
beautiful times of the year. During 
these months most people come 
inside to seek some shelter from 
the weather and decide to come to 
GEWIS to get that nice, hot mug of 
coffee. This is the time when people 
are getting together again and where 
you see chatting people all around 
you.

During these months it’s not only 
cosy at the university and GEWIS, 
but also at home. People are fi-
nishing business in Eindhoven and 
go home earlier to see their family 
or to buy Christmas presents. In the 
shopping malls you can hear Christ-
mas songs and the shops are deco-
rated. Eindhoven transforms into a 
Christmas city.

Then it’s finally the 25th of Decem-
ber:  Christmas day. In the living 
room there is a decorated Christmas 
tree with present underneath, out-
side it’s dark and quiet and family 
members are coming home. Finally 
the family is complete again and rea-
dy for a nice meal and an evening of 
joy and presents.

After these days the year is almost 
over, but a new year is ready to be-
gin. December 31st: everybody is 
rested and has thought about their 
New Year’s resolutions (for example: 
working on their courses). With 
these resolutions we are ready to 
celebrate the start of this new year. 
First, a merry meeting with family 
and friends, waiting until it is mid-
night. Then the year is over, a new 
one has begun, and we are allowed 
to give each other the best wishes. 
We drink champagne and go outside 
to enjoy the ornate sky, fireworks all 
around.

Then it is Monday again, and out-
side the roads are still covered with 
snow. Your hands seem  to be fro-
zen to the handlebars while cycling 
to the university and all around you 
people are shivering and numb and 
everyone has a cold. But now you 
all know, a nice, hot mug of coffee is 
waiting for you at GEWIS.

Drive carefully, be sure to have some 
gloves and wear a warm scarf.

Best wishes to you all!

Education first!
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Ralph K
laasse

This Supremum I would like 
to talk about the examina-

tion archive on our website. 
Regrettably I can not yet make 
the results of the elections pu-
blic this edition. Lastly, the 
study programme committees 
still have some vacancies. 
 
By this time the departmental coun-
cil elections are no doubt behind 
us. I would like to thank all voters 
and congratulate the (insofar appli-
cable) new student members. Upon 
writing this the results of the electi-
ons are sadly not yet finalized (this 
is done from 6 to 8 December). If 
the elections got you interested in 
the council’s activities, note that it 
is always possible to attend their 
meetings. Contact the council at 
fr@gewis.nl for more information. 
 
Examinations archive
As you may or may not know, we 
have an online archive of past exa-
minations for which I am respon-
sible. The archive can be found at 
www.gewis.nl/tentamens. My pre-
decessor started to expand this to 
include not only examinations, but 
also summaries and lecture notes, 
mostly made by students as they 
attend the corresponding courses. 
This explicitly does not include ans-
wers to examinations when they are 
not provided by the course's lectu-
rer, nor answers to homework exer-
cises. I would like to pick up where 
he left off. So, if you have any ma-
terial you wish to contribute, be it 
in paper or electronic form, please 

send me an email to oc@gewis.nl or 
talk to me in person. There are some 
requirements with respect to reada-
bility as you may understand. To 
make your trouble worthwhile, you 
will receive a borrelcard as a thank 
you for improving our website. 
 
On a similar note: there are plans to 
make the archive no longer publicly 
accessible. We will instead make it 
open to GEWIS members (by me-
ans of logging in to the website) and 
to those with a TU/e IP address. 
 
Miscellaneous
The building activities for the new 
building of the department of mathe-
matics and computer science have 
started. On December 1 there were 
some festivities to celebrate this. If 
you would like to know more about 
the plans for the new building, con-
tact me or another board member. 
 
There are still some vacancies in the 
study programme committees. Once 
again, if you are interested in joining 
the study programme committee of 
your study or if you would just like to 
have more information about them, 
feel free to send me an e-mail at oc@
gewis.nl or address me in person. 
 
Lastly, the Student Council (SR) is 
still open for any complaints or ques-
tions you might have regarding your 
study. As before, you can send an e-
mail to sr@gewis.nl or talk to me to 
bring your complaint to our attention. 
 
See you next Supremum!
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C
)

Tegen de tijd dat deze Supre-
mum op de mat is gevallen, 

zijn we al weer bijna op de helft 
van het collegejaar. Hoogste 
tijd voor een update van de AC 
dus. Voor deze zeer hoogwaar-
dige taak heb ik mij gevrijwilligd 
(lees: ben aangewezen).

Het eerste onderwerp dat bejubeld 
moet worden, is de GEWIS Toga 
Party.  Op woensdag  13 oktober om 
half negen waren de pilaren langs de 
deur van de JACk geplaatst, de bor-
den waren opgehangen, de druiven 
op het buffet gedeponeerd en de AC-
leden in toga’s gestoken.  Om negen 
uur stonden de ouzo en  200 gratis 
biertjes klaar. Nu maar wAChten op 
de gasten…

In toga gehuld bleken er, grotendeels 
vanwege de kou, niet veel te zijn. Ook 
de druiven moesten snel opgeruimd 
worden, omdat ze meer gegooid dan 
gegeten werden. Toch was het met 
het bezoekersaantal van honderd 
man een geslaagd feest. En we zul-
len ons voor altijd afvragen of Rien 
de Bock iets onder zijn toga aanhad.

De tweede ACtiviteit waarover ik het 
wil hebben is het AC zaalvoetbal. Op 
woensdag  17 november stonden er 
drie enthousiaste teams te trapp(el)
en om te strijden voor de titel van 
beste zaalvoetbalteam van GEWIS. 
De eerste wedstrijd van twee keer 
een kwartier ging tussen het Sjaars-
team bestaande uit Jorik, Ramon, 
Etienne, Bart,  Vincent en Arjan, 
en het grotendeels ex-bestuurteam 
bestaande uit Joey, Frank, Sander, 
Bas en Edward. 

Hoewel ze in de rust met  1-2 ACh-
terstonden, wist het ex-bestuurteam 
dankzij goede tACtiek toch met 5-2 
te winnen.

Vervolgens besloot een  worp van de 
munt dat het ex-bestuur tegen het 
slechts-voor-een-klein-deel bestuur-
team, bestaande uit Jesper, Edwin, 
Philip, Mitchel, Tom en Jeroen, 
moest spelen.  Ook deze versloegen 
ze met een stand van 4-1. Tenslotte 
streden de Sjaars en het bestuur om 
de 2de en 3de plaats. Ondanks grote 
kansen voor het bestuur, wonnen de 
Sjaars deze strijd met een impone-
rende 6-2. De leden van het winnen-
de team kregen ieder een kilo peper-
noten en eeuwige roem. De andere 
twee teams mochten een kilo peper-
noten delen. Dit was toch wel wel-
kom na alle inspanning. Ondanks 
een zwaar ondermaatse scheids (ik-
zelf), was het een leuk middagje.

Vlak na de kerstvakantie kunnen de 
GEWIS’ers weer met de AC komen 
lasergamen. Verder begint na de ten-
tamenweek het beruchte AC tafel-
voetbaltoernooi weer. Zal dit jaar de 
huidige kampioen - het Pet-bestuur 
- van de troon gestoten worden? We 
zullen het zien in het nieuwe jaar.

Om dit stukje te eindigen wil ik 
graag nog een oproep doen aan de 
tweede- en derdejaars van GEWIS, 
die het leuk lijken om een keer een 
ACtiviteit voor hun mede-GEWIS’ers 
te organiseren. Kom een keer kijken 
bij de AC-vergadering op dinsdag in 
de pauze! Grote kans dat je dan ook 
een stukje vlaai kan meepakken.

Are you an intrinsically moti-
vated beta? Market analysis 

seems to indicate that our cur-
rent students are predominantly 
intrinsically motivated betas. 
They are primarily attracted by 
the beauty of the field itself and 
less by career opportunities, a 
longing to contribute to society, 
or the drive to be creative.  Any-
thing wrong with that?

I suppose not. The primary drive is 
a sound one. Besides, careers gene-
rally benefit from a Master degree 
obtained at our department.  Con-
tributions to society and creative 
impulses will improve when pursued 
with a diploma in Computer Science 
or Mathematics in hand. So there is 
ample room for a later deployment of 
the secondary motivation.

But what is wrong is the low influx in 
our department. The ambition is to 
have substantially more students in 
our bachelor programs. The outco-
me of a market analysis (conducted 
for Platform Beta Techniek) is that 
potential for growth is to be sought 
among extrinsically motivated betas; 
that is, those high school (VWO) stu-
dents who are quite capable when 
it comes to science disciplines but 
whose first concern is a meaningful 
career regarding societal contribu-
tions or creative development. We 
also want to attract this hitherto 
badly represented body of potential 
bachelor students. Our first attempt 
in this direction is Web Science: a 
new track in our Computer Science 
Bachelor program. For symmetry re-
asons, the more classical track will 
positioned next to it under the name 
Software Science.  

At the same time, we intend to 
switch to English as our primary 
language for this program (the deci-
sion is pending as it needs the ap-
proval of the FR, the Departmental 
Council). In the coming academic 
year (2011/2012), the Mathema-
tics Bachelor will still be taught in 
Dutch. We have reason to believe 
that students from our neighboring 
countries will also be interested in 
studying Web Science or Software 
Science in Eindhoven. They are very 
welcome at Fontys as well as at our 
university. We intend to campaign 
jointly for applications so as to find 
the most suitable program for each 
individual.

An interesting question is whether 
the extension of the curriculum 
and the envisaged enhancement of 
influx will make a difference regar-
ding the careers of our outflux. Cur-
rently, companies run by rich people 
to protect and enhance their capital 
by use of smart algorithms and ma-
thematics on the financial markets 
are not unheard of. Such compa-
nies employ a large number of very 
bright physicists, mathematicians, 
and computer scientists (my guess 
is: in this order of quantities)---who 
must be intrinsically motivated. For, 
apart from the money, I cannot ima-
gine that the artistic value of the 
product or the societal relevance of 
the work is the driving force, it must 
be the sheer beauty and challenge 
intrinsic in the job assignment. Will 
the extrinsically motivated beta be 
less prone to choose such jobs and 
be more inclined to look for employ-
ment serving society as a whole?

There would be nothing wrong with 
that!
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Hallo GEWIS’ers, ik ben Wil-
lem Mouwen, voorzitter van 

de eerstejaarscommissie van dit 
jaar. Ik ben eerstejaars informa-
ticus en kom uit het prachtige 
Bergeijk.

In dat prachtige dorp ben ik geboren 
en getogen en woon ik nog steeds. 
Afgelopen zomer heb ik mijn VWO 
diploma gehaald en ben ik aangeno-
men hier op de universiteit. Ik ben 
sindsdien regelmatig te vinden op de 
campus: rennend van her naar der, 
loslopend bij GEWIS, aan ‘t borre-
len of bezig met commissiewerk. Het 
kost me dagelijks zo’n drie kwartier 
om in Eindhoven te komen, maar dit 
gaat snel genoeg verbeteren.

Mijn vrije tijd gaat vooral op aan so-
cialiseren en programmeren, maar 
karate, kobudo en golf zijn nog al-
tijd passies van me. Deze sporten 
beoefen ik respectievelijk al 10, 2 en 
8 jaar, maar op dit moment ligt al-
les plat en moet ik mijn weekschema 
opnieuw in elkaar schroeven.

Dit jaar ga ik mezelf richten op het 
halen van een positief BSA en zoveel 
mogelijk sterretjes, de eerstejaars-
commissie leiden, met de webcom-
missie bezig zijn en natuurlijk met 
mijn hobby socialiseren bezig zijn. 
Dit laatste vereist een tweede per-
soon om mee te praten, dus wees 
niet bang me een keer aan te spre-
ken!

Willem Mouwen (voorzitter)

Hallo GEWISSERS! Ik ben Jo-
elle van Drunen, 18 jaartjes 

jong en de secretaresse van EJC 
11. Ik studeer wiskunde. Ik woon 
(nu nog) bij mijn ouders in het al-
tijd gezellige Kirchroa (oftewel 
Kerkrade). Naast veel studeren 
hockey ik fanatiek.  

Ik ben op de donderdagmiddag en 
tijdens de middagpauzes vaak bij 
GEWIS te vinden. Jullie zullen me 
ook vaak genoeg op Stratum zien.  
Verder hoop ik jullie allemaal te zien 
bij de activiteiten en het grote feest 
van EJC11!

Joëlle van Drunen (secretaris)

Hallo iedereen! Ik ben Joost 
Jorritsma, 18 jaar oud en ben 

dit jaar de penningmeester van 
het EJC. Ik studeer Technische 
Wiskunde.  Ik woon nu op kamers, 
maar ben in het weekend nog vaak 
te vinden bij mijn ouders in Hulst 
(Zeeland), zodat ik kan genieten 
van bijna 3 uur bussen en treinen, 
heerlijk! Hier heb ik tot augustus 
ook mijn hele leven samen met 
mijn ouders en zusje gewoond. 

In mijn vrije tijd ben ik vaak bezig 
met muziek maken. Ik speel toetsen 
in verschillende bands, waaronder 
bij de Eindhovense bigband Stu-
dentproof. Daarnaast lust ik wel een 
biertje en dus zul je me regelmatig 
terug kunnen vinden op de borrel of 
donderdagavond op Stratum. Als je 
meer over me wilt weten, spreek me 
dan een keer aan op de borrel of in 
de pauze bij GEWIS. Ik hoop jullie in 
ieder geval allemaal terug te zien op 
het EJC-feest!!

Joost Jorritsma (penningmeester)

Voorstelstukjes EJC11

Hallo allemaal! Mijn naam is 
Larissa Adler en ik ben eer-

stejaars wiskunde studente. Ik 
ben een van de acht studenten 
die in de eerstejaars commissie 
zitten. Samen zijn wij een gezel-
lig groepje. Een paar weken ge-
leden was onze eerste activiteit; 
ik hoop dat jullie ervan genoten 
hebben. In de komende weken 
gaan wij een groot feest orga-
niseren, wat zeker weten ook 
weer heel gezellig gaat worden.

Maar nou over mij: ik ben een 18 ja-
rige Duitser en daarom vinden men-
sen het vaak heel interessant als ik 
met mijn ouders aan het bellen ben. 
Mijn hobby’s zijn dansen, stappen 
en plezier hebben met mijn vrien-
den. Ik hou van reizen naar verre 
landen en actieve vakanties. Het 
leuke aan vakanties vind ik nieuwe 
mensen leren kennen. Als je nog iets 
wilt weten over mij kom dan maar 
gewoon naar mij toe.

Hai, ik ben Aukje Boef, 18 jaar 
oud en eerstejaars Techni-

sche Wiskunde. En ook ik ben 
dus lid van EJC11! Ik woon al 
heel mijn leven in het Brabant-
se dorpje Gemert, waar ik nog 
steeds elke ochtend naar de 
bushalte fiets om vervolgens 
nog even een half uurtje te sla-
pen onderweg naar Eindhoven.

Verder hockey ik graag, ongeveer 
drie keer per week. En in de rest van 

mijn vrije tijd ga ik graag winkelen 
of stappen. Ik ben dan ook regelma-
tig op donderdagavond te vinden op 
Stratumseind, om daar gezellig een 
biertje te drinken. Helaas ben ik op 
donderdagmiddag niet zo vaak op 
de borrel, omdat ik dan vaak moet 
werken in Gemert. In de pauzes ben 
ik wel regelmatig bij GEWIS, dus als 
je nog iets meer wilt weten kan je 
me vaak wel daar vinden. En verder 
hoop ik jullie natuurlijk allemaal te 
zien op ons EJC11-feest!

Larissa Adler

Aukje Boef

Waar de meesten zouden be-
ginnen met hun naam, wil 

ik graag kwijt dat ik van taart 
houd. Laatst stond er bij de lift 
zomaar een stuk taart. Ik had 
het willen opeten, maar ik had 
geen vork bij me. :(

Daarom streef ik er nu naar om te 
allen tijde een vork bij me te hebben, 
voor het geval dat zich zo’n buiten-
kans nog een keer mocht voordoen! 
:D Maar misschien moet ik me toch 
maar eens voorstellen. Ik heet Fre-
derique, ik ben 17 jaar oud en stu-
deer sinds korte tijd Technische 

Informatica hier in Eindhoven. :) 
Verder speel ik al ruim acht jaar met 
hart en ziel klassiek piano, hoewel ik 
daar nu jammer genoeg steeds min-
der tijd voor overhoud. Ik ga ook nog 
elke zaterdagochtend paardrijden. Ik 
ben begonnen met dressuurrijden, 
maar ik kwam er al snel achter dat 
ik westernrijden veel leuker vond. 
Nou, dat was het zo’n beetje! Mocht 
je meer van me te weten willen ko-
men, spreek me dan een keer aan bij 
GEWIS. :D Ik word erg spraakzaam 
onder het genot van een stuk vlaai. ;) 
Tabee, lieve GEWIS’ertjes~ :D

Frederique Gerritsen
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Hallo Supremumlezer! Ik ben 
Pieter Kokx. Ik kom uit het 

dorpje Alphen (Lat: 51.47914 
Long: 4.95248), wat in het zui-
den van Brabant in de buurt van 
Baarle-Nassau/Hertog ligt. En ik 
woon daar al mijn gehele 18-ja-
rige leven.

Daarnaast ben ik eerstejaars Infor-
matica, zit ik natuurlijk in de EJC11 

en doe ik veel aan conditiesporten 
als fietsen en hardlopen. Ook ben 
ik al een tijdje actief in de program-
meerwereld en heb ik een behoor-
lijke bijdrage gedaan aan een aantal 
opensource projecten.

Ik hoop dat jullie onze activiteit leuk 
vonden en ik zou jullie allemaal 
graag terug zien op ons über-gezel-
lige feest :D. EOF

Hallo GEWIS’ers, ik zal maar 
eens beginnen met me heel 

ouderwets meteen voor te stel-
len. Ik ben Mart Pluijmaekers, 18 
jaar oud en ben een eerstejaars 
Technische Informatica student. 
Ik woon in het hele mooie Zuid-
Limburgse heuvelland, in de 
stad Valkenburg, waarvandaan 
ik (jammer genoeg) iedere dag 
nog naar Eindhoven reis.

Als ik eens geen college/instructie 
heb en niet bezig ben met OGO (Ac-
cess, zucht), probeer ik mijn tijd door 
te komen met mijn hobby’s (goh).

Het meeste tijd steek ik in tafelten-
nis (waarin ik trainingen geef) en 
scouting (waar ik leiding ben). Ver-
der vind ik het nog leuk om te fietsen 
(mountainbiken, ondanks dat mijn 
mountainbike gestolen is), te drum-
men (zoekt band) en een lekker pilsje 
te drinken met mijn vrienden.

Ik hoop dat jullie hiermee een beetje 
een idee hebben gekregen wie ik ben 
en wat ik doe. Als je nog vragen hebt, 
kun je ze gerust stellen; ik bijt niet.
Spreek me aan op de gang, bij GE-
WIS of waar dan ook. Tot op ons EJC 
feest!!

Pieter Kokx

Mart Pluijmaekers

Dan kom je op een dag ’s 
avonds een keer thuis en dan 

krijg je te horen dat je meteen 
die avond nog een stukje moet 
schrijven voor de Supremum, als 
je daar nog in wilt staan. Nou ja, 
schrijven dan maar. Dat krijg ik 
ervan als ik pas zo laat mee doe 
met de EJC. Hoe dan ook ben ik 
blij dat ik nu wel bij de EJC zit. 
Ik ben benieuwd naar wat er al-
lemaal gaat gebeuren en wat we 
daar allemaal voor moeten doen.

Mijn naam is Tijmen van Dien en 
ik ben een eerstejaars informatica-
student. Tot nu toe vind ik het echt 
geweldig hier op de TU/e. Het is 
heerlijk om de hele dag omringd te 
zijn door nerds. Ik maak regelmatig 

dingen mee die je echt nooit tegen 
zou komen buiten een universiteit. 
Misschien kom je ze zelfs niet tegen 
buiten de opleiding technische infor-
matica. Zo zat ik, inmiddels al weer 
een paar maanden geleden, met een 
aantal vrienden in een OGO-hok. 
Toen ging ineens het luchtalarm af 
(je weet wel, eerste maandag van de 
maand, twaalf uur). Vervolgens do-
ken er een hele hoop mensen onder 
de tafel. Toen volgde er een gesprek, 
iedereen die onder de tafel dook 
vertelde dat ze op hun middelbare 
school toch echt de enige waren die 
zoiets zouden doen bij het horen van 
een luchtalarm.

Geweldig. Hoe deze opleiding men-
sen bij elkaar brengt.

Tijmen van Dien
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Jorg Portegies
My name is Jorg. I have stu-

died Mathematics at the 
TU/e for two years. I thought it 
would be a great experience to 
spend the first semester of my 
third year at an English universi-
ty. I was asked to share some of 
my experiences with the people 
of GEWIS, hence this contribu-
tion.

In late September I packed my bags 
and travelled to London and took 
the train to Guildford (located about 
40 km southwest of London) from 
there, where I have been studying at 
the University of Surrey (where Led 
Zeppelin played its first gig!) since 
the beginning of October. Although 
Guildford is quite a bit smaller than 
Eindhoven, the university is fairly 
big (over 14.000 students). I am the 
only undergraduate exchange stu-
dent of the mathematics department 
though.

I arrived a few days before my intro-
duction week, so I had some time to 
adapt and relax from my tiring trip 
(when I struggled my way into my 
last bus with two heavy bags, a lap-
top bag and a guitar, a guy joked: 
you’re not travelling light mate!) and 
do some necessary shopping. I ren-
ted a room a few kilometers outside 
of town, so the first thing I bought 
was (what else?) a bike. Although 
cycling on the left side of the road 
makes you feel quite uncomfortable 
at first, you get the hang of it pretty 
quickly.

I am taking five courses this semes-
ter. Three of the courses are “level 
3” courses, which correspond to our 
third year and the other two are “le-
vel M” courses, which are optional for 
all students. There is a big difference 
in the number of students: about 50 
people are taking the level 3 courses, 
whereas the group of level M students  
consists of only 6 students.

My timetable is quite different from 
Eindhoven’s standards. I have three 
lecture hours each module and there 
are no additional instruction hours, 
so I am spending only fifteen hours 
a week in lectures, which automa-
tically means that I need to spend 
much more time on self study than 
in Eindhoven.

Luckily, I still have some spare time, 
which I usually spend on doing 
sports or playing guitar. Guildford 
really is the place to be when it co-
mes to sports: the sports centre is 
brand new and you can do almost 
any sports you can think of. I joined 
the student swimming club and I am 
spending some time in the highly 
pimped gym every now and then.

When it comes to other sorts of lei-
sure than sports, Guildford unfor-
tunately is not the best place, but 
London is not that far away; the 
train takes you there in 40 minutes. 
I have been there only twice though, 
once with my sister and once with 
my girlfriend, but it was great. Lon-
don really is a beautiful city and I 
would recommend anyone to visit it 
sometime if you have not been there 
yet.

I am coming back to Holland in my 
three week Christmas break and after 
that I go back for three more weeks to 
do my exams. Wish me luck!
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GEWIS & Waarachtig

Deze editie van mijn prille 
column zal ik besteden aan 

een filosofisch dilemma dat mij 
al geruime tijd bezighoudt. Het 
dilemma is een probleem uit de 
kennisleer.

Veronderstel dat jij, beste lezer, mij 
zou vragen hoeveel overhemden ik 
heb. Ik weet dit niet uit mijn hoofd, 
maar het spijt me je te moeten te-
leurstellen. Daarom bluf ik een  ant-
woord: “Ik heb achtentwintig over-
hemden.” Nu denk jij over deze 
kennis te bezitten. Echter, de waar-
heid is dat we het antwoord beiden 
niet weten.

Laat het nu, geheel per toeval, zo zijn 
dat ik daadwerkelijk achtentwintig 
overhemden bezit. Ik ben ingehaald 
door mijn eigen flagrante leugen! 
Mag ik in dit geval nog steeds zeg-
gen, in de overtuiging dat mijn ant-
woord niet juist was, dat jij het juiste 
aantal niet kent?

Laten we aannemen dat het ant-
woord op die vraag ‘nee’ luidt. Dus 
we mogen gerust zeggen dat jij het 
juiste aantal kent. Dit ligt voor de 
hand omdat het aantal dat jij in je 
hoofd hebt overeenkomt met de wer-
kelijkheid. Bijvoorbeeld ben jij vanaf 
nu, tijdens allerhande roddelsessies, 
in staat een derde persoon te leren 
hoeveel overhemden ik bezit. Dat is 
wonderbaarlijk! Ik heb kennis ge-
maakt en overgedragen. Zelfs zonder 
het me te realiseren. Er geldt kenne-
lijk niet één of andere metawetma-
tigheid die beschrijft hoe studie en 
onderzoek worden omgezet in weten-
schap. Sterker nog: niet alleen heb 
ik gratis kennis toegevoegd, maar ik 
beschik hierover zelf niet eens. Im-
mers heb ik geen enkele reden om 
in mijn eigen leugen te geloven. Jij, 
daarentegen, bent in staat om met 
de kennis om te gaan zoals je met 
al je andere wetenschappen omgaat. 
Je kunt het vergeten, gebruiken of 

overdragen op anderen. Kortom: Op 
goed geluk heb ik kennis gecreëerd 
die iedereen kan bezitten, die voor 
iedereen gratis is, behalve voor me-
zelf. Kennelijk wringt de schoen op 
tamelijke fundamentele wijze als we 
het antwoord ‘nee’ accepteren.

Laten we soelaas zoeken tot het ant-
woord ‘ja’. Dit antwoord is minder 
snel in de absurditeit te schoffelen 
dan het vorige. Maar daarnaast geeft 
het de zeer wrange beperking dat de 
vraag of een stukje informatie ken-
nis is, afhangt van de manier waar-
op het verkregen is. Dan moet de on-
afhankelijke universele definitie van 
kennis overboord en zal de definitie 
zich laten schrijven in de trant van: 
“Kennis is juiste informatie die ver-
kregen is op gerechtvaardigde wijze.” 
Het nadeel is dat we slechts kunnen 
gokken naar het antwoord op de 
vraag of we een bepaalde methodiek 
gerechtvaardigd noemen. Gezien 
mijn pokerface ben jij niet in staat 
te achterhalen of ik loog of niet. In 
jouw ogen is de kennis die je hebt 
op volledig legitieme wijze verkregen. 
Kortom, ook met deze definitie zit-
ten we enigszins in de put omdat het 
antwoord op de vraag of de kennis 
legitiem is verkregen an sich weer 
kennis is. (Hier is, vanwege histori-
sche redenen, het lelijke Germanis-
me ‘an sich’ toegestaan.)

Er is een derde optie. Wij wiskundi-
gen hebben één troef achter de hand, 
een joker die we kunnen inzetten. 
We doen dit door te zeggen dat het 
antwoord op de vraag niet gedefini-
eerd is. Die afspraak is zeer geschikt 
om tegenstrijdigheden te vermijden.
Dan zouden we kunnen vastleggen 
dat het antwoord op mijn vraag, 
“Zijn toevallig correcte leugens ken-
nis?”, niet bestaat. Het is een weinig 
bevredigend slot en met graagte zie 
ik reacties tegemoet van mensen die 
hier iets over te melden hebben.
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Alles wat ik voor Kerst wil, is B.O.O.M.

Het is de meest mooie tijd van 
het jaar. Er wordt gezoend 

onder de mistletoe en harten 
gaan gloeien als vrienden in de 
buurt zijn. Kerst doet echt een 
hoop met mensen en is ook echt 
wel de meest mooie tijd van het 
jaar.

Het is misschien een idee om na 
te denken waarom Kerst de meest 
mooie tijd van het jaar is. Ik zou zeg-
gen, kijk maar uit, je hoeft niet te 
huilen of je lippen te pruilen, want 
ik zal je vertellen waarom!

Zoals iedereen natuurlijk weet is 
vanuit het Christendom het Kerst-
feest de viering van de geboorte van 
Christus. Nu zal niet iedereen daar 
even gelukkig van worden, dus dit 
heeft er waarschijnlijk niet zo veel 
mee te maken. Wat veel mensen zich 
niet realiseren is dat de Christenen 
helemaal niet weten op welke datum 
Christus daadwerkelijk geboren is. 
In plaats daarvan hebben de Ro-
meinen ooit in de 4e eeuw een ka-
lender zitten invullen en vonden de 
zonnewende wel een mooie plek voor 
Kerst. Ook al zullen veel mensen 
er niet bewust van zijn, toch denk 
ik dat de wetenschap dat de dagen 
weer langer worden veel mensen 
blijer maakt.

Daarbij is deze tijd van het jaar ont-
zettend romantisch te maken. Als ik 
zeg “terwijl het buiten sneeuwt rond 
een haardvuur hangen met glüh-
wein, terwijl er kerstmuziek aanstaat 
en de lichtjes in de kerstB.O.O.M. 
branden, cadeautjes uitpakken” 
worden veel mensen daar spontaan 

warm van, terwijl het eigenlijk ner-
gens op slaat. Dit komt natuurlijk 
gewoon door een opgedrongen beeld 
dat voortkomt uit de media. Ik be-
doel, hoeveel kerst-films en reclames 
zijn er nou waarin het niet sneeuwt? 
Zonder happy end?

Uiteindelijk wordt ons een beeld 
door de strot geduwd waarin we al-
lemaal lopen in een winter wonder-
land. Waar je kunt dromen van een 
witte Kerst, je weet wel, die zo is als 
vroegah. In de praktijk is dat ech-
ter niet het geval. Zo gaf ik je vorige 
Kerst mijn hart, maar de volgende 
dag gaf je het weg! Dus eigenlijk is 
het niet zo rooskleurig als het altijd 
doet vermoeden. Maar toch voelt ie-
dereen zich goed bij een stereotype - 
en dat is ook helemaal niet erg. In de 
donkerste maand van het jaar heb-
ben mensen dat nu eenmaal nodig.

Maar, wanneer krijg je dat stereoty-
pische gevoel? Welk onderdeel van 
het mooie, warme Kerstgevoel zie je 
terug in elke stad? In elke huiska-
mer? De sneeuw buiten? In Neder-
land? Ik dacht het niet. Het haard-
vuur is meestal ook afwezig. En om 
nou elke avond aan de glühwein te 
zitten... ik denk dat zelfs I.V.V zich 
er niet aan waagt. Nee, het is de 
kerstB.O.O.M.. Zodra hij er staat 
voel je het kerstgevoel wakker wor-
den. Het warme gevoel van binnen, 
vrede op aarde en in de mensen een 
welbehagen. Dus, wat mij betreft, al-
les wat ik voor Kerst wil, is B.O.O.M..

Met Kerst Takjes,
Dispuut B.O.O.M.
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Naast dit verhelderende stuk 
proza, bieden wij jullie een 

middel om de kerstvakantie rus-
tig door te komen. Mocht je zoon-
tje/dochtertje/zusje/broertje/
neefje/nichtje/vriend(in) onnodig 
druk zijn. Geef ze wat kleurpot-
loden en laat ze de tekening vol-
tooien en inkleuren!

Stuur (een scan van) je inzending 
(gemaakt door eerder genoemd fami-
lielid of jezelf) voor 31 januari naar 
“B.O.O.M.”@gewis.nl of deponeer 
deze in het postvakje van B.O.O.M. 
bij GEWIS. De leukste/origineelste/
spannendste inzending wint een 
prijsje!



1716

W
ill

em
 M

ou
w

en
 (

EJ
C
11

)

a
c
ti
v
it
e
it

EJC mini-game night

TU Eindhoven, 17:00 uur. De 
colleges waren voor sommi-

gen nog in volle gang, maar bij 
de ingang van het hoofdgebouw 
zat de eerstejaarscommissie al 
vol ongeduld te wachten op 41 
pizza’s. Om 17:14 uur kwamen ze 
dan. Eenmaal aangekomen bij de 
GEWIS-ruimte weerklonk er een 
jolig geluid op de verdieping. Dit 
was het begin van een avond vol 
plezier.

Nadat alle aanwezigen hun eigen 
pizza hadden verorberd, gingen de 
spellen van start met 8 groepen. Een 
van de spellen vond plaats in lift 
17, waar de groepen de Kubus van 
Rubik trachtten op te lossen. Menig 
persoon slaagde erin, terwijl ande-
ren er niks van begrepen. Na een tijd 
werden de groepen doorgestuurd 
naar een volgende activiteit.

Na de Rubik’s Kubus volgde het ver-
sieren van een groepslid met make-
up. Enige tijd na aanvang was ook 
de spelleidster slachtoffer geworden. 
Je hoorde na elke spelronde een 
aantal vrolijke mensen uit de ruimte 

komen, waaronder een onherken-
baar persoon. Vervolgens mochten 
de deelnemers met een lift naar de 
begane grond, waar het volgende 
spel zich bevond: De deelnemers 
moesten kaarten aan elkaar door-
geven met behulp van een vacuüm 
gecreëerd met de mond (dus zonder 
handen). Helaas was een kwartier 
later de ronde over en werden de 
groepen retour gestuurd naar ver-
dieping 10.

Terug op hoge hoogte kwam de tijd 
om met toetsenborden te gaan vech-
ten. Het was de bedoeling om alle let-
ters van een toetsenbord op de juiste 
plek terug te stoppen en ze daarna 
weer eruit te halen om opnieuw te 
beginnen. Dit zo vaak mogelijk bin-
nen een bepaalde tijd.

Als vijfde spel gingen de groepen 
naar het commissiehok bij GEWIS, 
waar het de bedoeling was een zo 
hoog mogelijke piramide te bouwen 
van plastic bierbekers. Bedenk wel 
dat de tafel waarop dit werd gedaan 
gammeler dan een wipwap is. Cre-
atieve deelnemers hebben naast 

piramides ook andere objecten na-
gebouwd. Een daarvan was ons 
prachtige logo. Na een keer tegen de 
tafel te botsen werden de groepen 
wederom naar de begane grond ge-
stuurd.

Beneden werden de groepen opge-
wacht door een tal van uitgestalde 
objecten. Elke groep kreeg in hun 
eigen spelronde een aantal minuten 
om de objecten in hun geheugen op 

te nemen. Een voor een werden de 
objecten weggehaald en het was aan 
de groep om te zeggen welk object.

Het zevende spel werd gespeeld in het 
noordelijke trappenhuis. De bedoeling 
hier was om van de kleding die je bij 
je had een lijn te maken van zo veel 
mogelijk verdiepingen overschrijdend. 
Grotere groepen waren natuurlijk in 
het voordeel. Ook zijn zijn kledinglijnen 
van meer dan 5 verdiepingen gespot..
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‘Rectificatie’:
Infimum in 43.1: Teun: “slet@demos is wss een mailinglist”
Mail van Demos: “...erop te wijzen dat het domein ‘demos.nl’ is en tevens dat 
dit geen mailinglist is, maar direct doorgestuurd wordt naar een van ons 
beide leden Saskia van Doornmalen.”

Ralph tegen Jesper: “Weet je wat jij bent? De overtreffende trap van faalhaas, 
faalbaas!”

Aukje: “Ik had alles goed, behalve degene die ik dus fout had...”

Maikel: “Ik begin allemaal rare uitspraken te doen.”
Bram: “Oh, dan kun je door gaan leren voor hoogleraar.”

Arjan (leest in de Spits): “Beter sperma met Hollandse keuken.”
Eugen: “Ow, ik heb nu echt een ultiem spray-wapen!”

(Tijdens college Nederlands voor buitenlandse masterstudenten)
Docent: “Kennen jullie Guus Meeuwis? Hij heeft een zachte G.”
Paula: “Maar ook een harde L, maar ook een harde L!”
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Interessante lunchlezingen en 
gratis broodjes verzorgt deze 
commissie en laten we eerlijk 
wezen: de broodjes zijn lekker 
en de lezingen goed, dus tot nu 
toe is het een groot succes.

Van de zomer toen ik lekker op va-
kantie was kreeg ik opeens een mail-
tje of ik interesse had om tot een 
nieuwe commissie toe te treden, dit 
mailtje had als titel: “GE*L, de leuk-
ste commissie van gewis". Ik kan 
niet anders zeggen dat de titel van 
het mailtje het bij het rechte eind 
heeft.
Tot voor kort waren we bekend onder 
de naam Gewis Ervaart Interessante 
Lezingen. Omdat deze naam wellicht 
te uitdagend was moesten we na 
aanbeveling van de AV op zoek naar 
een nieuwe naam: “Corporate Con-
nections and Contact Committee”, 
oftewel “C4”.
Zoals jullie misschien al hebben ont-
dekt organiseert C4 iedere dinsdag 
in de pauze een lunchlezing. Hier 
komt dan een afgevaardigde van een 
bedrijf een interessant verhaal ver-
tellen over zijn/haar bedrijf, som-
mige met de nodige diepgang. Denk 
hierbij aan bedrijven zoals: Micro-
soft, Procam, CQM, ASML, etcetera. 
Naast bedrijven proberen wij na-
tuurlijk ook sprekers uit te nodigen 

die ons iets meer kunnen vertellen 
over onze vakgebieden, of gewoon 
een leuk verhaal te vertellen hebben.
De lunchlezing is een manier voor 
bedrijven om te laten zien wat zij 
in huis hebben. Maar dat betekent 
natuurlijk niet dat ze alleen bedoeld 
zijn voor de bijna afgestudeerden. 
Voor eerste/tweede jaars is het na-
tuurlijk erg interressant om te zien 
waarvoor zij al die tijd in hun stu-
die steken. Voor ouderejaars die op 
zoek zijn naar een stageplek of werk, 
is het natuurlijk altijd een mooie ge-
legenheid. Ook kunnen zij gebruik 
maken van de gelegenheid om eens 
een praatje te maken met de spre-
ker. Daarnaast zijn de broodjes ge-
woonweg overheerlijk voor een door-
deweekse lunch op de TU/e.v
Om het nu eens over iets anders te 
hebben: misschien heeft een van jul-
lie al vernomen dat wij bezig zijn een 
buitenlandse mini-excursie te orga-
niseren (niet te verwarren met een 
studiereis). De bedoeling is dat wij 
dan met een kleine tot middelgrote 
groep naar een leuke stad reizen 
met auto, bus, trein of vliegtuig. Om 
ons daar dan te storten op alles wat 
de stad ons te bieden heeft, denk 
hierbij aan: de plaatselijke universi-
teit, bedrijven, en niet op de laatste 
plaats de studente(n)(s).

Verder hebben wij de 
promotie van de dagex-
cursies deels op ons ge-
nomen en kun je dus via 
gewis.nl/c4 je inschrij-
ven voor deze excursies. 
Dus heb je zin in een lek-
ker broodje op dinsdag, 
een leuke excursie van 
een dag, of een meer-
daagse reis naar het bui-
tenland om de werksfeer 
over de grenzen eens te 
proeven: houd dan onze 
site goed in de gaten en 
schrijf je tijdig in.
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Lunchlezingen van C4Als achtste en laatste spel was een 
variant van het bierspel juffen aan 
de beurt, namelijk een spel genaamd 
priemen. Het was de bedoeling dat 
een groep ging tellen vanaf 1 en zo 
ver mogelijk probeerde te komen. De 
lastigheid hier is dat priemgetallen 
niet mochten worden uitgesproken 
maar vervangen moesten worden 
door enig ander woord.

Naderhand was er de gelegenheid 
om nog een drankje te pakken bij 

GEWIS. Tevens was het tijd om de 
uitslag bekend te maken. Het be-
stuur was als laatste geëindigd 
vlak achter drie groepen van eer-
stejaars. GEPWNAGE eindigde als 
vierde, B.O.O.M. als derde, EJC10² 
als tweede en EJC10¹ als eerste. 
 
Mede door de hoge opkomst vonden 
wij deze activiteit zeer geslaagd. Nu 
gaan wij ons richten op het organi-
seren van een groots feest. Tot dan!
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(Mitchel eet kruidnoten tijdens instructie basiswiskunde)
Wijnja: “Het is nog lang geen Sinterklaas, dus eigenlijk zou ik die pepernoten 
moeten confisqueren.”
Mitchel: “Het zijn kruídnoten.”

Jesper: “Ik zal mailtjes gaan sturen naar de TTP, TPP, .. hoe heet dat?”
“De TNT...”

Tom Slenders: “Wanneer is het Kerst? De 24e toch?”

Nicky: “Moet jij ook chips?”
Leanne: “Alleen als er skittles zijn.”

Frederique over dat bananen goed zijn voor depressieve mensen: “Maar ba-
nanen zijn echt heel goed voor heel veel dingen.”

Tijmen: “Ik ben gepromoveerd van een meisje naar Voldemort.”

Op IRC
Willem: “Ehh... klinkt aantrekkelijk, doch nee bedankt.”
Tijmen: “Dat was een ja, toch?”
Willem: “Het is een misschien.”
Tijmen: “Dat is een bevestiging van die ja, toch?”

(Rik vertelt trotst over zijn nieuwe huisje met Vanessa)
Sander: “Dus je woont eerder samen dan dat je je bachelor hebt!?”

Tijmen (over Pieter en Frederique): “Ahhh, wat lief. Ze houden elkaars handje vast.”
Frederique: “Niet waar, hij houdt mijn vinger vast, dat is niet hetzelfde!”
Tijmen: “Eigenlijk is het ook helemaal niet zo lief, dus laat maar.”

Teun (over code): “Ik weet niet meer wat dit deed... dus ik haal het weg.”

Rob de Heus: “Hoe kun je nou van een boom verliezen?”

Joey: “Ja, iets met natentamenfeesten.”              
Frank Vlamings: “Waarom verstond ik ‘naakt samen feesten’?”
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Op bezoek bij Flowtraders

Diep verstopt in het centrum 
van Amsterdam zit Flow Tra-

ders. Volgens hun website zijn 
ze een “onafhankelijk arbitrage-
bedrijf”. Maar wat is arbitrage? 
En hoe komt IT daar bij kijken? 
Manuela van der Mast is verant-
woordelijk voor de werving bij 
Flow Traders, en kent alle ins en 
outs van de wereld waar Flow 
Traders zich in beweegt.
 
Handel 
Het was zoeken naar de exacte loca-
tie van het bedrijf. In een hoek van 
een groot bedrijfpand zit een ano-
nieme deur. Slechts de naam van 
het bedrijf siert die deur. Erachter, 
“that’s where the magic happens”. 

Manuela legt uit: “We zijn een onaf-
hankelijk arbitragebedrijf. We han-
delen in aandelen op de beurs. We 
hebben dan ook geen klanten; we 
zijn onze eigen klant. De winst die 
we maken is voor ons. Het verlies 
dus ook.”.

Ze vertelt ons hoe de beurs is ver-
anderd in de loop der jaren. Vroeger 
stonden de handelaren op de beurs-
vloer, kopend en verkopend. Maar 
dat hoeft niet meer. Dankzij IT is 
het mogelijk om razendsnel te rea-
geren op veranderingen op de beurs, 
zonder achter je bureau vandaan te 
komen. Een digitale roundtrip langs 
alle beurzen kost het bedrijf slechts 
enkele milliseconden.

Ché Schneider bevestigt dit. Hij is 
senior developer bij Flow Traders, en 
schuift aan bij ons gesprek. “Onze 
handelaren kunnen vanachter 
hun beeldschermen reageren op de 
beurs, door aandelen te kopen of te 
verkopen. Daarbij maken ze gebruik 
van zelfontwikkelde software.”. 

Snelheid 
Dus wat doet Flow Traders nou pre-
cies? “Eenvoudig genoeg” zegt Ma-

nuela: “We handelen in aandelen, 
opties en futures op allerlei beur-
zen: Europa, de Verenigde Staten 
en Azië. We maken gebruik van 
prijsverschillen tussen landen, van 
bewegingen op de markt en de erva-
ringen van onze handelaren om geld 
te verdienen.”. Maar de concurrentie 
is groot. Om die voor te blijven moet 
Flow Traders zo snel mogelijk kun-
nen reageren op veranderingen op 
de beurs. Ché: “Milliseconden duren 
ons te lang.”. Daarom investeert het 
bedrijf veel in hardware, software en 
developers die de programmatuur 
ontwikkelen waarmee die snelheid 
bereikt kan worden. 

“Vergeet alles wat je weet over IT”, 
schertst hij. Flow Traders gebruikt 
geen Scrum, Test-Driven-Develop-
ment of watervalmethodes om soft-
ware te ontwikkelen. De overhead is 
te groot, het kost teveel tijd. Als een 
nieuwe tool nodig is, is de doorloop-
tijd een dag, twee dagen, of maxi-
maal een week. Zelf heeft hij net één 
van de grootste projecten uit de his-
torie van Flow Traders opgeleverd. 
Doorlooptijd: vier maanden. Aantal 
developers: één. 

Hij legt uit hoe alles op de beurs 
draait om diegene die er het eerste 
bij is. Wie spot als eerste veranderin-
gen op de markt? Wie kan doorzien 
wat bedrijven, markten of landen 
gaan doen? Je bent vleugellam als je 
niet kan reageren op die veranderin-
gen. En dat betekent verlies. 

IT 
Om de handelaren te kunnen laten 
reageren en ze de informatie te ver-
schaffen die ze nodig hebben, heeft 
Flow Traders een zeer ruimhartig 
IT-budget en wordt elke uitgave toe-
gestaan, mits die te verantwoorden 
is. “Budget is een beetje een vies 
woord”, verbetert Ché. “We moeten 
op de markt reageren. Kan je een 
verbetering aanbrengen in onze mo-

gelijkheden daartoe, doen! Als jouw 
idee een goed idee is, verdienen we 
die kosten echt wel terug. We omar-
men veranderingen.”.

Bij Flow Traders krijgen developers 
alle vrijheid om tooltjes te ontwik-
kelen, te expirimenteren met nieuwe 
software en frameworks, of de be-
staande pakketten aan te passen zo-
dat ze de handelaren nog beter van 
dienst kunnen zijn. De hiërarchie is 
dan ook plat, en de communicatie 
zeer direct. “Een handelaar reageert 

vaak emotioneel. Zeker als een deal 
mislukt. Je moet er als developer te-
gen kunnen dat je in zijn line-of-fire 
zit. Het is immers jouw werk dat zijn 
succes bepaalt.”. 

Hoge eisen 
Flow Traders eist veel van hun deve-
lopers. Vaak maken ze lange dagen 
en werken ze onder grote tijdsdruk. 
Je moet snel kunnen reageren, 
stressbestendig zijn en zeer com-
municatief vaardig zijn. Maar, er 
staat wat tegenover die werkdruk en 
stress. Manuela: “Niet veel beurs-
bedrijven laten hun IT-personeel 
meedelen in de winst. Wij wel. Im-
mers, als een developer goed werk 
verricht, dan verricht een handelaar 
goed werk. En dat betekent dat de 
developer net zo goed mee mag delen 
in de verdiensten van de handelaar.”

Werving 
Flow Traders is desgevraagd nauwe-
lijks beïnvloed door de crisis. “Han-
delaren reageren vanuit emotie, en 
verkopen aandelen onder hun waar-
de. Dat betekent winst voor ons”. 
Ook de situatie in Griekenland is 
geen slecht nieuws voor een bedrijf 
als Flow Traders. “Hetzelfde verhaal. 
Op de internationale beurs is altijd 
geld te verdienen. De vraag is waar, 
en hoe. En dankzij onze IT, weten we 
dat.”. 

Ondanks de crisis groeit Flow Tra-
ders dus. En hard ook. Zes jaar ge-
leden begon het bedrijf, gestart door 
drie handelaren. Nu heeft het bedrijf 
drie vestigingen in Amsterdam, New 
York en Singapore. Bij de werving 
zoekt Manuela dan ook naar gedre-
ven en ervaren IT-developers. De per-
soonlijkheid van een sollicitant is ei-
genlijk de belangrijkste eigenschap. 
Daar worden ze op geselecteerd. “In 
een veeleisend, groeiend, en plat be-
drijf zoals dit ontkom je niet aan je 
collega’s. Daar moet je tegen kun-
nen.”. Die manier van werven zorgt 
er al zes jaar lang voor dat het ver-
loop zeer laag is. Toch veranderen er 
dingen in de selectieprocedure. 

“De laatste tijd hebben we de midde-
len vrij om minder ervaren mensen 
aan te nemen. Zeg, één à twee jaar 
ervaring, of starters op de arbeids-
markt. Daarmee zijn jongere mensen 
binnen ons bereik. Soms zijn ze net 
een jaar afgestudeerd en schuiven ze 
hier aan een bureau.”. 

Interesse?
Net afgestudeerd? Flow Traders zoekt naar hard core gedreven Java de-
velopers die de uitdaging aandurven om in een high performance tech-
nisch gedreven omgeving te werken. Geïnteresseerden kunnen direct 
contact opnemen met Manuela op 020 799 6799.

M
anuela van der M

ast
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Nerd holidays

It is time for the holidays again! 
For non-nerds, the holidays are 

mainly Christmas, New Year and 
Easter, but for us nerds, it is al-
most holidays all year round! In 
this Supremum article, we will 
share the joys of the more ob-
scure nerdy and geeky holidays 
and observances. 

Starting from New Year, the first ho-
liday is winter-een-mas: the week of 
gamers’ celebrations. Typically, this 
involves fat gamers dressing up as 
video game characters in cheap cos-
tumes and taking horrible pictures 
you would not want to see. The ho-
liday was invented simply because 
nobody else hadn’t yet, which is al-
ways a good reason to do something. 

Februari 14th is Singles Awareness 
Day. People in a relationship usu-
ally call this day Valentine’s Day, 
but why can’t we use this day also to 
think about the less fortunate? Even 
though more members of GEWIS’ 
nerd fraternity are in a relationship 
than of any other GEWIS fraternity, 
we still care about pale lonely nerds 
sitting up in the attic and being too 
afraid to talk to girls (IRL, that is). 
Some of us are still in that phase; 
I will let the reader figure out who I 
am talking about. :P

Then there’s Pi day, on 3-14 or the 
14th of March. This speaks for itself.

May 25th is Towel Day, which re-
quires a bit more explanation. On 
Towel Day, nerds all over the globe 
remember the late Douglas Adams, 
author of The Hitchhiker’s Guide to 
the Galaxy. Beside being <singing 
voice>AWESOME!</singing voice>, 
Douglas was also a fan of towels. 
In the Hitchhiker’s Guide he wrote: 
``any man who can hitch the length 
and breadth of the galaxy, rough 
it, slum it, struggle against terrible 
odds, win through, and still knows 
where his towel is, is clearly a man 
to be reckoned with.’’ To Douglas 
Adams, towels were of great impor-
tance, but nobody is really sure why. 
Nobody cares. Bring your towel. It’s 
simple.

During the summer, things get quiet 
(nerds do not go outside, it burns), 
but in the autumn and winter there 
are two related and equally brilli-
ant days: on the one hand, there’s 
Talk Like a Pirate Day (September 
19th), and on the other is the Day 
of the Ninja (December 5th, which is 
also Saint Nicholas’ Day for the less 
nerdy and/or small children). This 
stems from the ancient discussion 
whom of these would win in a fight: 
pirates or ninjas. 
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Of course, you might say, pirates, 
since they have huge cannons and 
a bad attitude. On the other hand, 
ninjas are stealthy and one might 
argue the pirates will not see them 
coming. Who would win? Cunning or 
brute force? The battle remains un-
decided to the day. Even the authors 
of this article do not agree (fierce ar-
gument ensues).

Inbetween there is a new holiday 
from the popular television show 
“How I Met Your Mother’’: Suit Up 
Day. We don’t know why, but it’s 
there. Some people like it. We think 
it is ``meh’’. Anyway, this article 
would not have been complete if we 
did not at least mention it. Rumor 
has it a suit company is behind it 
all, but it is fun nonetheless to wear 
a suit for no apparent reason.

Nerds like their LEGO. GEPWNAGE 
made their logo out of it for the GE-
WIS borrel area. (Why do not more 
women choose engineering studies? 
Because girls play with damn Barbie 
dolls instead of LEGO!) The second 
week of December is Bring Your 
Favorite Minifig To Work Week, or 
BYFMTWW, a name surely chosen 
for absolute acronym awkwardness. 
The name says it all: bring your fa-
vorite minifig to work week. Why not 
show them around?
We saved the best for last. Unfortu-
nately, when you are reading this 
Supremum, it will be a whole ‘nother 

year until it will be around again, 
but that gives you almost an entire 
year to prepare. Of course, it’s Pre-
tend to be a Time Traveler Day! The 
rules are simple (aww, we lost the 
game!): pretend to be a time trave-
ler from the future or from the past. 
Dress like it. Stay in character. Do 
not tell anyone you are a time trave-
ler, let alone tell them it is Pretend to 
be a Time Traveler Day. Other than 
that, anything’s game. Show igno-
rance with regular technology. Walk 
up to random people and ask what 
year it is.

There you have it, a small grasp out 
of a long list of nice holidays you 
have probably never even heard of. 
We hope to see you sometime in the 
future celebrating these days with 
us.

The holidays:
• January 25th-31st:   

Winter-een-mas
• February 14th:   

Single Awareness Day
• March 14th:    

Pi Day
• First friday in May:   

No Pants Day
• May 25th:    

Towel Day
• July 22nd:    

Pi Approximation Day
• September 19th:   

International Talk Like a Pi-
rate Day

• October 13th:   
Suit-Up Day

• December 5th:   
Day of the Ninja

• Second week of December: 
Bring your Favorite Minifig 
to Work Week

• December 8th: Pretend to be 
a Time Traveler Day

Kevin van der Pol (G
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GELIMBO Dieszitting 2010

Tja.. de Dieszitting. Wat moe-
ten we erover schrijven? Je 

had er gewoon bij moeten zijn! 
Het is niet te beschrijven hoe 
leuk het was. Maar we zullen 
toch een poging wagen. 

Het Gaslab begon om half acht al vol 
te lopen met ondergesneeuwde men-
sen die de warmte en gezelligheid 
kwamen opzoeken. Met een beetje 
vertraging begon de avond met een 
geweldige act van het bestuur. Snel-
le Sjaak en Losse Lenny deden een 
voortreffelijk dansnummer op een 
gevarieerde medley. De presentator 
Edwin liet af en toe een steekje val-
len door de microfoon bij de verkeer-
de danser te houden, maar dit kwam 
de hilariteit ten goede. Het dansduo 
mag volgend jaar zeker terugkomen! 

We waarderen het bijzonder dat ook 
een ander dispuut een bijdrage wilde 
leveren aan het programma, name-
lijk I.V.V. Zij wisten hun plaats: ze 
fungeerden als ons voorprogramma.
Hun act had een hoog academisch 
niveau. We feliciteren Evert Roobeek 
met zijn promotie aan de In Vino Ver-
siteit. Nu het echte werk nog Evert!

Ook dit jaar was Ties van Lierop (de 
tonprater / buutreedner) weer van 

de partij, nu als sportman van het 
jaar. Hij vertelde over alle sporten 
die hij ooit beoefende: tennis, vis-
sen, turnen op de evenwichtsbalk, 
hockey en nog veel meer. Bij hockey 
vond hij het maar raar dat er 23 na-
men bij het elftal waren, maar Tom 
Nijhuis had dat wel begrepen. Al met 
al bokste hij wat lachsalvo’s voor el-
kaar.

Daarna volgde de officiële plicht-
plegingen die voor de pauze moeten 
gebeuren. Het plukken van de prins 
verliep zonder verzet van Martie en 
zijn dankwoord was kort en krach-
tig. Hierna werd de orde van oud-
prinsen in het leven geroepen. Vol-
gens een nieuwe tradie aten Nicky en 
Joey eerst zwartbrood (roggebrood) 
met oude kaas en deden daarna een 
adje. Beiden ontvingen de medaille 
en steek die bij de orde van oud-
prinsen hoort. Vervolgens gaf Martie 
te kennen ook toe te willen treden tot 
de orde van oud-prinsen. Dus begon 
hij ook aan zijn portie zwartbrood 
met oude kaas en een adje. Dit ging 
allemaal niet zo snel, maar door en-
kele riedeltjes van de Hurkers was 
het toch vermakelijk. Nicky schijnt 
overigens nog steeds bezig te zijn 
met zijn zwartbrood...

had niet verwacht dat ze het 
eigenlijk allemaal wel goed zou 
vinden, als hij maar zijn cre-
ditcard achterliet. 

In een aanwijzing die uit de 
lucht kwam vallen stond dat 
ze in Parijs de prinsenveren 
konden vinden. Eenmaal daar 
moesten ze het gevecht aan-
gaan met drie musketiers om 
te bewijzen de veren waardig 
te zijn. Het gevecht liep goed af 
voor het drietal, want ze kre-
gen de veren uiteindelijk mee. 
Het vechten met een floret 
vonden ze zo leuk dat ze het 
iets te bont maakten. Door de 
politie werden ze opgepakt en 
moesten ze de cel in. 

In de gevangenis vonden ze 
een tweede aanwijzing met de hulp 
van een vierde gevangene: ze moes-
ten naar New York! Maar hoe kon-
den ze daar komen? Ze moesten nog 
maanden in de cel zitten. Gelukkig 
kwam hun medegevangene met de 
uitkomst. Er was een tunnel gegra-
ven die de volgende dag klaar zou 
zijn. Die avond genoten ze van de 
Jail House Rock!

In New York hoorden ze dat de prin-
sencape zal worden uitgegeven aan 
de winnaar van de verkiezing van 

Als pronkstuk van de avond was er 
de GELIMBO sketch. Er had zich 
een drama afgespeeld bij GEWIS: 
de prinsenspullen waren gestolen. 
Omdat de leden van GELIMBO geen 
tijd hadden om ze terug te vinden 
zochten ze buitenstaanders om ze 
te gaan zoeken. Dit werden een 
dandy (Joey), een authentieke nerd 
(Martie) en een hip basketbaljonge-
tje (Nicky). Deze drie gingen op weg 
om de gestolen attributen terug te 
krijgen. Echter niet voordat Titus 
(Joey) goedkeuring aan zijn bitche-
rige vrouw (Rick) had gevraagd. Hij 
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(In de bierprofessor)
Teun: “Dat ga ik je nog een keer vertellen als je nuchter bent.”

Kaj: “Was de raptor niet van de vlaai?”
Arno: “De raptor eet alles, hij is een omnivoor.”
Tim: “Nomnivoor!”

(In bespreking over een gezamelijk huis)
Willem: “Ik wil niet ineens een naakt persoon in de badkamer tegenkomen. 
Kijk, als het bijvoorbeeld meneer Huizing is, dan vind ik het nogal eng.”
Frederique: “Oh, ik dacht dat je wou zeggen dat je het niet erg vond als het 
meneer Huizing was.”

(Donderdagavond, 22:00, in de Santé)
Kevin: “Het is echt heel burgerlijk, maar als ik nu niet naar huis ga krijg ik 
ruzie met Tosca.”
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de homecoming king van de New 
York City Center High School. Hier-
voor werd meteen Marc (Martie) in-
geschreven. Na het voeren van een 
debat werd Marc met meerderheid 
van stemmen uitgeroepen tot home 
coming king. In de cape zat een brief 
met een aanwijzing waar ze het vol-
gende attribuut te vinden was. 

Hiervoor moesten ze naar het Schut-
tersfestijn in Limburg. Tot ieders 
verbazing schoot Marc daar als eer-
ste de vogel af en kreeg daarvoor 
de geweldige prijs: de prinsensteek. 
Vanuit het mooie Limburg vertrok-
ken ze naar Amsterdam om daar de 
tirannie te verdrijven van de gemene 
stadhouder Appeleflappo. Hij regeer-
de met de gestolen scepter.

Alleen het laatste attribuut was nog 
over: de medaille. Deze bleek in een 
discotheek te zijn gezien. Ze fouil-
leerden iedereen die daar aanwezig 
was, maar niemand had de medaille. 
Toen ontdekten ze DJ-FLASH achter 
de DJ tafel. Hij had de medaille. Nu 
kon de bekendmaking en installatie 
van de GEWIS Prins gelukkig door-
gaan. En wat een spanning… wie 
zou de Prins worden? Het aftellen 
kon beginnen: 11, 10, 9, 8, 7,6, 5, 
4, 3, 2, 1… Het is Rick van den Dob-
belsteen.

Voordat de after-party los kon bar-
sten diende Rick nog geïnstalleerd te 
worden. Na het afleggen van de eed 
van de vlag konden de versierselen 
worden “aangebracht”. Dit zijn de 

prinsenmedaille, de cape, de steek, 
de veren en als laatste de scepter. 
Vanaf dat moment gaat Rick voor 
een jaar door het leven als GEWIS 
Prins Rick I. Zijn proclamatie volgde 
met als slot zijn motto: “een goed 
begin is het halve werk”. Dit sluit 
aan bij zijn eigen carnavalservaring. 
Hoewel het in zijn geboorteplaats 
Nijmegen wel gevierd wordt, heeft 
hij het nog nooit zelf meegemaakt. 
Met GEWIS Prins Rick I is er voor 
het eerst een wiskundestudent prins 
geworden. Voor GEWIS Prins Rick I 
een goede reden om aan te kondigen 
tijdens de carnavalsborrel een rond-
je weg te geven.

We willen nogmaals iedereen bedan-
ken die een bijdrage heeft geleverd 
aan deze bijzondere avond vol en-
tertainment. Wat die bijdrage ook is 
(het verven van een hekje, het uitle-
nen van materialen, tappen, aanwe-
zig zijn of alleen een kaartje kopen) 
zonder al deze mensen kunnen wij 
geen Dieszitting maken. We hopen 
volgend jaar weer op iedereen te mo-
gen rekenen!
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Jesper: “Wow, de WiFi is hier snel, ik download met 6MB/sec!”
Sebas: “Uhh, je kabel zit erin..”

(Tijdens OGO 2.1)
Bram: “Een smurf algoritme...”
Maikel: “Dat word een mooi verslag: ‘Eerst smurfen we de smurf.’”

Rien de Böck tijdens college: “Ik ben blij dat ik eindelijk een beetje wakker 
ben, anders lag ik nu echt te slapen.”

(In het bestuurshok)
Jeroen vdV: “Ik wil gamen. Welke games staan er allemaal op deze compu-
ters?”
Nicky: “Paint”
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Lydia: “Ik had nog zo gehoopt op die dubbele paal.”

Willem: “131 is een priemgetal, het is alleen deelbaar door 1 en zichzelf.”
Jeroen: “Oh, en wat dan nog meer?”

Jeffrey: “Waarom doet mijn auto complete het niet in IntelliJ?”
Arno: “Ik kijk wel even als ik dood ben.”

(Nadat bekend was dat Sander uit GEPWNAGE gestapt was en een I.V.V-
vergadering bij zou gaan wonen)
Nicky tegen Yves: “Misschien moeten jullie Florian dan ook maar naar I.V.V 
sturen!”

Tim: “Zo te zien gaat Statistiek niet over wiskunde.”
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The puzzle this edition is a ma-
thematical challenge, with 

quite a short description.

We have in our possession a (magi-
cal) paper punch capable of, when 
centered at any point in the standard 
Euclidean plane, removing from the 
plane precisely those points with ir-
rational distance from its center. Our 
goal is to remove every point in the 
plane by means of this paper punch. 
Show that exactly three punches 
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Solution 43.1

We received a couple of rea-
der’s solutions, most of 

which correct. This is Jerry’s 
(slightly edited) solution:
 
The time needed is the distance of 
the student that is furthest from the 
dormitory or university divided by 3 
m/s.  Why? Consider the following 
addition to the scenario: of course 
each student carries their student 
card with them; however when two 
students meet they exchange their 
student cards - as this does not take 
up any time this does not influence 
the time it takes for them to reach 
their destination.  Note that each 

student card now moves in a straight 
line at a rate or 3m/s towards either 
the university or the dormitory. As 
each student always carries exactly 
one card, the last card arrives with 
the last student.

Now, as students are randomly 
placed, for each distance less than 
3000m we have a positive probabi-
lity that some student card will have 
to travel at least this distance. So 
to be sure we need to wait at least 
(3000-epsilon) / 3 seconds for any 
epsilon > 0. This implies we have to 
wait 1000 seconds to be sure.

The winner of the puzzle in Supremum 43.1 is
Jerry den Hartog

Congratulations! You can come and collect your prize at GEWIS.

are needed to remove every point of 
the plane (that is, we need to choo-
se exactly three points to center our 
punch at before punching).

Please submit your solution to puz-
zel@gewis.nl (puzzle@gewis.nl works 
too) before the end of February. The 
best solution will receive a prize. 
At the moment it is unknown what  
that prize it will be, but it will be so-
mething awesome. :)

collect 

your 

fortune

Career Expo
February 22, 2011

Find the company that suits you! Come and visit the Career Expo on 
February 22, 2011. During this expo over one hundred companies will 

present themselves in the Main Building and the Auditorium.

www.wervingsdagen.nl

9802-Adv_Bedrijvendag_A4_EN.indd   1 22-10-2010   13:56:15
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In a world of technology, a belief in people

Na ruim 6 jaar studeren en 
een strak geplande afstu-

deeropdracht: laat de praktijk 
dan maar eens zien waar je als 
Technisch Bedrijfskundige toe in 
staat bent! 

Frank van Doesburg koos voor Van-
derlande Industries in Veghel, en 
kijkt met veel plezier naar zijn eerste 
2,5 jaar bij Vanderlande Industries. 
Vakken afgesloten, voldoende pun-
ten binnen en afstuderen dan maar. 
Zo begon het jaar 2006 voor mij. Ge-
dreven door de nodige ambitie (en 
onderlinge strijd) had ik mijzelf als 
doel gesteld om nog in het kalender-
jaar 2006 mijn studie af te ronden. 
Hiertoe stelde ik een strakke plan-
ning op die mij begin december zou 
gaan verlossen. Waarna de goede tij-
den van het studeren wellicht over 
zouden zijn, maar daar tegenover 
wel elke maand een echt salaris in 
plaats van een fooi uit Groningen. 
En niet te vergeten de vurige wens 
om de geleerde theorie nu eens echt 
in praktijk te gaan brengen.

De afstudeeropdracht vloog voorbij, 
maar werd wel dusdanig groot dat 
de laatste 3 maanden niets anders 
restte dan pezen om het op tijd af 
te krijgen. In diezelfde tijd, moesten 
echter ook knopen doorgehakt wor-
den bij welke werkgever ik mijn car-
rière zou gaan starten.

Vragen die ik mezelf stelde: welke 
richting, wat voor een (type) pro-
duct, welke locatie, tegen welke ar-
beidsvoorwaarden, etc. Wat me wel 
steeds duidelijker werd, is dat hoe-
wel belangrijk, bovenstaande vragen 
niet de knoop zouden doorhakken. 
Na oriënterende gesprekken bij en-
kele niet nader te noemen organi-
saties werd het me vooral duidelijk 
dat ik op zoek moest naar een be-
drijf dat qua cultuur en ambitie bij 
mij passen zou. Afgaande op meer-
dere gesprekken, een assessment en 

afgaand op het gevoel kwam ik bij 
Vanderlande Industries terecht. Een 
keuze waar ik zeker geen spijt van 
heb.

Vanderlande Industries, Veghel
Vanderlande Industries (VI) heeft 
naar mijn gevoel de afgelopen jaren 
flink gewerkt aan naamsbekend-
heid onder studenten van de TU/e.  
Voor wie het bedrijf nog niet kent: VI 
richt zich op het verbeteren van de 
bedrijfsprocessen en concurrentie-
positie van logistieke partijen door 
hen van geautomatiseerde material- 
handling systemen te voorzien. 
Deze systemen maken een snelle, 
betrouwbare en minder arbeidsin-
tensieve afhandeling mogelijk van 
bagage op luchthavens, goederen in 
distributiecentra en sorteerfacilitei-
ten van parcel en postal. In alle ge-
vallen ligt de nadruk op een nauwe 
samenwerking met de klant vanaf 
de eerste analyse van de onderlig-
gende business processen tot en met 
ondersteuning tijdens de gehele le-
venscyclus. Het bedrijf is wereldwijd 
actief en er werken ongeveer 2000 
medewerkers. De omzet over 2008 
bedroeg ruim €600 miljoen.

Starten bij VI
Begin 2007 begon ik als Process En-
gineer bij VI. Een Process Engineer 
is onderdeel van de serviceorganisa-
tie en richt zich op het analyseren en 
optimaliseren van logistieke bedrijfs-
processen bij bestaande klanten. Al 
snel lukte het me om een goede draai 
te vinden in het team, en ging ik aan 
de gang om met klanten binnen de 
Benelux te werken aan performance 
verbeteringen. Tegelijk werkte ik 
mee aan de verdere opbouw van een 
door VI ontwikkeld softwarepakket 
dat logistieke Business Intelligence 
(BI) levert, waarmee beter inzichte-
lijk wordt gemaakt waar verbeter-
potentieel ligt en hoe dit benut kan 
worden. 

Tijdens de tweede helft van 2007 
werd een beroep op mij gedaan om 
ondersteuning te verlenen aan het 
implementatieproces van een nieuw 
ERP-systeem voor de service orga-
nisatie. Ondanks mijn nog beperkte 
kennis van de gehele organisatie, 
lukte het mij dankzij mijn Technisch 
Bedrijfskundige achtergrond goed, 
om de interne processen te door-
gronden en af te stemmen op het ge-
kozen ERP-pakket.

Dit eerste jaar was een intensieve 
en goede start van mijn carrière. Ik 
kwam veel in contact met klanten en 
leerde daar veel van. Daarnaast had 
ik ook echt het gevoel dat het in de 6 
jaar daarvoor geleerde in de praktijk 
kon worden gebracht. Echter niet 
rechtstreeks vanuit de boekjes, maar 
meer als een goede voedingsbodem 
waaruit allerlei ideeën ontstonden. 
Het leuke aan 
VI is dat het 
bedrijf ook echt 
de ruimte biedt 
om met deze 
ideeën aan de slag te gaan.

Groeien bij VI
Aan het einde van 2007 werd aan-
gekondigd dat mijn groepsleider 
door zou stromen naar de functie 
van Project Manager. Enigszins ver-
baasd (maar wel vereerd) werd mij 
gevraagd een plan op te stellen hoe 
ik het team zou gaan leiden. Twee 
A4-tjes en een aantal gesprekken 
verder was het zover. Ik zou 2008 
beginnen als leidinggevende. Aan 
het begin voelde het nog wel wat 
onwennig om tegenover door de wol 
geverfde professionals van 30 tot 50 
jaar oud aan het roer te staan. Op 
een dergelijk moment helpt het dan 
ook als je laat zien dat je er samen 
voor wilt gaan. Teamplay is dan ook 
één van de cultuurwaarden van VI. 
En dat moet ook wel, want als orga-
nisatie met bijna enkel multidiscipli-
naire projecten (en veel subcontrac-
tors) kun je zonder een goed team de 
concurrentiepositie van je klant ook 
niet verbeteren.

Ook op het verbeteren van mijzelf 
op persoonlijk vlak kwam meer aan-
dacht te liggen. Als leidinggevende 
heb ik zojuist de eerste module van 
het Leadership Programma afgeslo-
ten. Heel erg leerzaam omdat ook 
veel nadruk wordt gelegd op het in 
de praktijk brengen van de geleerde 
theorie. Dit is iets wat ik tijdens mijn 
studie nog wel eens miste, de stap 
van inspiratie (door bijvoorbeeld de 
theorie) naar integratie. De prak-
tijk blijkt toch echt veel weerbar-
stiger dan wat de theorie ons soms 
wil doen geloven. Mijn ervaring is 
namelijk dat de stap van inspiratie 
naar integratie gemaakt wordt door 
middel van experimenteren. Dwing 
jezelf maar eens om een andere ma-
nier van bijvoorbeeld overtuigen toe 
te passen. Door middel van uitpro-
beren in de praktijd, actief feedback 
vragen en hier wat mee te doen, leer 

je veel (mis-
schien wel 
meer dan op de 
TU/e?).

Daarnaast ben ik sinds circa 2 jaar 
deelnemer aan het Talent Deve-
lopment Programma van VI. Hierin 
worden verschillende onderwerpen 
behandeld en ook actief door de 
deelnemers opgepakt en uitgewerkt. 
Naast inhoudelijk interessant, is het 
ook de ultieme manier om intern te 
netwerken en te discussiëren met de 
directie van een grote organisatie. 

Ambitie
Binnen de service organisatie en 
mijn huidige rol als leidinggeven-
de kan ik mij de komende tijd nog 
meer dan voldoende ontwikkelen. 
Specifiek oriënteer ik mij nu op een 
buitenlands verblijf voor VI. Ik wil 
mijzelf ontwikkelen in het cross-cul-
tureel werken en hoop hiertoe bin-
nen VI een mogelijkheid te vinden. 
Bovendien is zo’n buitenlands avon-
tuur natuurlijk bijzonder spannend 
en leuk!
Ik kijk de toekomst dan ook met ver-
trouwen tegemoet. Niet meer als starter, 
maar als ervaren Young Professional!
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It started out with my arrival 
in Eindhoven, the placement 

in our new house for the coming 
year and me exploring the city 
by foot for half a week. After 
being used to the huge city of 
Moscow, Eindhoven feels small 
for me. I like the fact that I can 
now reach most places just by 
riding my bike.
 
After getting settled somewhat, three 
weeks of introduction for internatio-
nal students started. It was so rich, 
fast and crazy that I remember it 
only in episodes. Sitting in HG get-
ting to know our new parents, Mark 
and Mattijn, and our new names. I 
was renamed from Nikolay to Make-
laar II. By the end of the intro week 
I was unofficially renamed to Magi-
cian.
 
Then came the presentation of GE-
WIS. At first I thought that it would 
be just another student association 
that I will not see anymore. At my 
bachelor university we also had stu-
dent organization, but we had no 
idea who they were, what they were 
doing and where we could find them. 
It turned out I was wrong. It is easy 
to find the GEWIS board and ask 
questions. Two members that I me-
morized first were Marthe and Ral-
ph. Ralph because he was one of the 
first to talk to us. Marthe because 
during the presentation it was sta-
ted that her favorite drink is vodka. 
Later in the bar I found out that it 
was a joke.
 

I also particularly enjoy the sessions 
designed to get to know about Dutch 
and other cultures from my fellow 
students. I have a good opportunity 
to learn about Chinese culture, sin-
ce I live and study with several Chi-
nese students. They were surprised 
when one day I made dumplings, be-
cause they thought it was Chinese-
only food.
 
One of my fellow students is from 
Uganda and he told us a lot about 
his country I did not know before. 
For example, I asked him to make 
meat “Ugandian style” once. He 
promptly explained that it would 
take him a month to prepare it.
 
One problem I experience daily is 
that of language. I make an excuse 
that I do not speak Dutch almost 
every day. During my first days in 
Eindhoven I did not understand 
what I was buying in supermar-
kets. We also went to IKEA those 
days. I did not know how to call 
many things in English, which made 
it even worse when everything is 
named in Dutch! I am glad Sissy was 
with us and helped a lot decrypting 
the Dutch labels.
 
The university provided us with a 
great introduction to our new city 
and country as well as our fellow 
students. After the intro week we 
still have ongoing support from uni-
versity and our intro buddies and 
this is awesome!

International Master experience

Flight Number  KL902
Departure  Sheremetyevo, Moscow, Russia
Destination   Amsterdam Airport Schiphol
Time   5.45 am (Moscow local time)
Weather overboard Dense smoke
Seat Number  20C
Passenger name  Nikolay Petrachkov
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Buiten word het alweer vroeg 
donker, Halloween staat 

weer voor de deur, dus je blijft 
lekker binnen, veilig op de bank. 
Maar niet op donderdag 11 no-
vember! Toen was het Hallo-
weenborrel bij GEWIS. Geheel in 
stijl waren er drankjes, broodjes 
eyeball en cheesy eyeballs. De 
ruimte was lekker eng aange-
kleed en er waren zelfs een aan-
tal borrelgangers eng verkleed!

Deze borrel was ook niet zomaar 
een borrel voor sommige mensen. 
Het zou namelijk mijn laatste spe-
ciale borrel als BAC`er worden. Een 
mooi moment om terug te kijken op 
de twee en een half jaar dat ik in de 
BAC heb gezeten. Want mocht jij dit 
nu lezen en twijfelen om bij de BAC 
te gaan, misschien kan dit stukje je 
overtuigen.
Dat de BAC een onwijs toffe en gezel-
lige club is, lijkt me voor zich spre-
ken. Maar waarom zou je er zoveel 
tijd in steken? Elke donderdag ben 
je aanwezig om borrel te draaien en 
op te ruimen. Maar daar krijg je wel 
wat voor terug! Het is een heel ge-
zellige club en je kunt veel lol heb-

ben met elkaar. In de tijd dat ik in 
de BAC zat zijn we dan ook vaak uit 
eten geweest van de fooienpot (waar-
voor nog bedankt iedereen!). Ook 
zijn er BAC-weekendjes waarin we 
elkaar nog beter leren kennen. Zo is 
de BAC al in Mol, Groningen, Am-
sterdam en Utrecht geweest. Daar 
zullen de komende jaren nog wel wat 
plaatsen aan toegevoegd worden.
Nu zul je niet zomaar in deze com-
missie komen. Je zult jezelf eerst 
moeten bewijzen. Wees maar niet 
bang, wij zijn het corps niet. Maar 
je zult wel moeten laten zien dat je 
de dweil kunt hanteren, kunt tappen 
en de drukte achter de bar aankan. 
Na deze kleine testperiode zul je je-
zelf dan uiteindelijk BAC-er mogen 
noemen. En dat staat garant voor 
een leuke, gezellige en spannende 
momenten.
Daarom zou ik zeggen: blijf een keer 
mee opruimen en ervaar zelf hoe ge-
zellig het is!

Dan rest mij nog alleen de BAC te 
bedanken voor de ontzettend gezel-
lige tijd die ik heb gehad en alle din-
gen die ik geleerd heb achter de bar. 
Tot borrels!

Donkere avonden, enge borrels
Lydia van W
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SuSOS

Zoals je misschien wel is op-
gevallen als je in de afgelo-

pen twee maanden bij GEWIS 
bent geweest staat er voortaan 
een scherm achter de bar. In dit 
stukje wil ik je graag uitleggen 
waarvoor dat scherm is en waar-
om dat scherm er nu al twee 
maanden staat.

Als je momenteel buiten de borrel 
een drankje wilt halen bij GEWIS 
pak je dat uit de koelkast en zet je 
een streepje achter je naam op de af-
streeplijst achter het juiste bedrag. 
De BAr Commissie verwerkt iede-
re donderdag na de borrel al deze 
streepjes in SOS (Schandpaal On-
derhoud Systeem). Hiertoe tellen zij 
bij iedere persoon het aantal streep-
jes per prijs en vullen dit online in. 
Ook worden op donderdag na de 
borrel alle overboekingen en afbeta-
lingen verwerkt, waarna er mailtjes 
worden gestuurd met de schuld en 
boete van iedereen.

Je kunt je voorstellen dat dit sy-
steem best gevoelig is voor fouten 
(zoals door aangeschoten leden van 
de BAC). Ook is het ontwerp van het 
huidige systeem aardig achterhaald. 
Dat merk je als je een overzicht uit 
het systeem probeert te halen: dit 
duurt soms wel 15 seconden voor 
een simpel overzichtje.

Daarom is ongeveer een jaar geleden 
begonnen met een nieuw systeem: 
SuSOS (Super SOS, want origineel 
met namen zijn we niet echt). Dit 
systeem probeert een aantal, maar 
zeker niet alle, beperkingen van het 
vorige systeem te veranderen. In het 
nieuwe systeem wordt bij een trans-
actie meer informatie opgeslagen. Zo 
wordt bij het “afstrepen” van pro-
ducten opgeslagen welke producten 
je hebt “afgestreept” en hoeveel van 
ieder product. Ik zeg “afstrepen” met 
aanhalingstekens omdat je straks 
niet meer echt gaat afstrepen, maar 
je geeft via het touch screen of de 

barcodescanner aan welk product je 
wilt hebben. Op deze manier kan de 
BAr Commissie veel beter bijhouden 
wat de voorraad van de producten 
is, zodat ze op het juiste moment 
de producten weer kunnen bijvul-
len. Een ander voordeel van zoveel 
bijhouden is natuurlijk dat je als ge-
bruiker zelf ook veel meer kunt zien 
(“stats!”).

Ook moet je in het nieuwe systeem 
“inloggen” met je GEWIS lidnummer 
en een pincode of met een pasje met 
barcode. Dit zorgt ervoor dat niet zo-
maar iedereen producten bij jou kan 
afstrepen. Mocht je nou een product 
willen afstrepen bij iemand anders 
kan dat natuurlijk ook nog gewoon, 
maar dan moet je wel eerst inloggen. 
Dit heeft als voordeel dat die per-
soon, en ook de BAC, kan zien wie 
bij wie heeft afgestreept en dit voor-
komt fraude.

Voor activiteiten buiten GEWIS heeft 
het nieuwe systeem nog steeds on-
dersteuning om afstreeplijsten af te 
drukken en weer in te voeren. Voor 
dit soort activiteiten wordt het wel 
veel makkelijker om facturen te ge-
nereren, omdat er veel meer bekend 
is over de consumpties van die ac-
tiviteit.

Met het nieuwe systeem is het ook 
mogelijk om speciale accounts aan 
te maken waarop afgestreept kan 
worden. Dit is bijvoorbeeld handig 
voor tijdens de intro: er kan dan 
per introgroepje een account aange-
maakt worden waarop alles van dat 
groepje wordt afgestreept. Aan het 
eind van de intro kan dan het saldo 
van dat account overgezet worden 
naar één of meerdere andere ac-
counts (bijvoorbeeld de intro-ouders 
van het groepje).

Het was je misschien al opgevallen: 
hierboven had ik het over “saldo” en 
niet “schuld”. Dit is nog wel één van 
de belangrijkste aspecten van het 
nieuwe systeem. Je kunt namelijk 
voortaan “positief staan”. Dat bete-
kent dat je bijvoorbeeld 50 euro op 
je account kunt laten zetten en dan 
hoef je voor een tijdje niet meer bang 
te zijn dat je negatief komt te staan 
en dus zul je ook geen boete ontvan-
gen.

De planning is om het systeem na de 
komende tentamenweek in gebruik 
te nemen. Momenteel wordt er nog 
aan een aantal functies gewerkt en 
tegelijkertijd wordt er door een groep 
mensen getest of alles werkt zoals 
het moet. Mocht je meer willen we-
ten over het systeem spreek me dan 
gerust een keer aan!
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(Leanne staat voor Ivo op een kratje.)
Ivo: “Vanuit dit perspectief ben ik overtuigd van Leanne’s kwaliteiten!”

(Sander laat een paar foto’s op zijn pc zien, bij een bepaalde foto)
Robbert: “Wow! Wie is die chick?”
Sander: “Dat is m’n zusje...”

(Over de opdracht van Constraint Programming)
Dennis: “Je hebt een play, en je hebt rollen...”
Frank: “Huh? Je hebt pleerollen?”

Simone: “Wow, hij wordt een beetje groot.”
Mark: “Dat zei mijn moeder ook ooit tegen mij.”

Nicky: “Waar is het centrum? Oh hier in ‘t midden.”

Nicky: “Jawel, dat is wel makkelijk te halveren, dan neem je gewoon van alles de helft!”
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Wet and warm paper
Hi, I am Paula Andrea Marín. I 
graduated two months ago from 
Industrial and Applied Mathe-
matics, after doing my thesis at 
Océ Technologies. Today it is my 
turn to tell you about what I did 
during my graduation project. 

My graduation project focused on 
studying the heat and moisture 
transport in paper when it is exposed 
to warm and wet environments. This 
subject was particularly interesting 
for Océ because understanding the 
moisture sorption in paper will help 
them to improve the quality of the 
prints in wet environments. Con-
cerning this project, the final goal of 
Océ Technologies is to understand 
the deformation of paper after absor-
bing water, and to be able to predict 
under which conditions undesirable 
moisture-induced effects like curls 
and cockles may appear. However, 
before achieving this goal it is neces-
sary to first understand how moi-
sture is absorbed and transported in 
paper, and use these results as an 
input to study its deformation. 

Since I was the first person who star-
ted working in this project I focused 
on developing a mathematical model 
to describe the heat and moisture 
transport in paper sheets. Initially, 
I decided to study some aspects of 
porous media theory because paper 
is a porous medium. From this the-
ory I learned averaging techniques 
that let me model paper as consi-
sting of two continuum media, one 
corresponding to the cellulose fibers 
and one to the pores filled with air.  
Next, I applied this theory to deve-
lop a simple model, where only moi-
sture transport was considered and 
no heat transport was included. This 
first model consisted of a system of 
two partial differential equations 
that described the evolution of the 
water concentration in the pores and 
in the fibers. These equations consi-

dered that moisture was transported 
by diffusion of water vapor through 
the pores, and that this water vapor 
was locally absorbed on the fibers.

After developing the model, my next 
task was to discretize the differential 
equations and implement a nume-
rical scheme to solve them.  In this 
step the course scientific computing 
in partial differential equations was 
very useful, I almost felt as if doing 
an assignment for this course. The-
refore, the deduction of the numeri-
cal scheme was not that hard. As ex-
plained in that course, I used finite 
differences to approximate the space 
derivatives, theta-method for the 
time integration, and Newton itera-
tion to solve the resulting non-linear 
system. However, the hardest part 
came when I needed to program that 
scheme in Matlab. At that moment 
my programming skills were not that 
good, and although it took me some 
time to get it working, I learned a lot 
in this part of my project. 

After solving the moisture transport 
model in Matlab, my next step was to 
extend the model to include a stack 
of paper instead of only one paper 
sheet. To do this, I included an ad-
ditional partial differential equation 
that described the diffusion of water 
vapor in the air gaps between paper 
sheets. This part was challenging be-
cause I needed to develop a program 
that allowed the user to choose any 
number of  sheets. Since the num-

ber of differential equations varied 
with the number of sheets the im-
plementation of a general numerical 
solution was not straight forward. 

Next, the moisture model needed 
to be extended to take into account 
heat transport. Océ was also in-
terested in knowing how the moi-
sture concentration would evolve if 
a paper sheet was placed over a hot 
surface. Until then, the model that 
I had developed was able to predict 
the evolution of the moisture con-
centration when paper was placed 
in environments with varying humi-
dity conditions, but it was unable to 
predict what would happen if paper 
was heated. In order to include heat 
transport, I added another equation 
corresponding to the energy balan-
ce of a paper sheet. Deducing this 
equation was not hard, but the dif-
ficult part came again when solving 
the system of differential equations 
numerically. In this case it was dif-
ficult because the moisture and tem-
perature equations were all non-li-
near and strongly coupled with each 
other. Moreover, the moisture model 
used an equation, called sorption 
isotherm, to describe the sorption of 
water vapor onto the paper’s fibers. 
This equation had 3-temperature 
dependent parameters that needed 
to be determined experimentally for 
different temperatures by fitting an 
equation to experimental data. Since 
these parameters were only availa-
ble for 4 temperatures, interpolation 
and fitting routines also needed to 
be included in the solution of the 
model. This was the most challen-

ging part of my thesis, and I felt very 
happy when I got it done.

My last task was to use my model 
to simulate the evolution of the tem-
perature and water concentration in 
a paper sheet while being printed. 
When a sheet is printed it is trans-
ported over a hot surface with dis-
crete steps, i.e., the sheet moves, it 
is printed for some seconds, it moves 
again, it is printed again, and so on. 
For this part I just needed to extend 
the model to two dimensions.  It was 
not very hard, and I was able to fi-
nish it in almost one week.

Finally, after finishing all the work I 
realized that the Mexico study tour 
was approaching, and that I might 
have been too late to finish writing 
my report. Unfortunately, I did not 
manage to finish my report before 
going to Mexico, and I was forced to 
continue writing in some weird pla-
ces. For example, I was writing du-
ring almost all the transcontinental 
flight Amsterdam-Mexico City, du-
ring the evenings in the hostels, and 
almost in the middle of jungle when 
our car broke down and we needed 
to wait for new transportation. For-
tunately, the Mexico comity was very 
comprehensive and also let me skip 
some activities to finish my report.  
But at the end everything was worth 
it, I got a 9 YEY!!.
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Nieuwe bachelor-tracks

Er staan grote veranderingen 
op stapel voor informatica, 

met de komst van de nieuwe 
track Web Science (binnen BTI). 
Met die gloednieuwe opleiding 
wil de faculteit met name stu-
denten aanspreken die niet zo 
bèta zijn als de meeste studen-
ten die voor informatica dur-
ven te kiezen. Een meer “softe” 
informatica-opleiding dus; een 
kruising tussen Technische In-
formatica en Technische Innova-
tie Wetenschappen. 

Tot zover: prima. Als dit niks voor 
jou is, dan is het niks voor jou. Zelf 
zou ik er niet voor kiezen, maar als 
er inderdaad mensen hier wél op 
zitten te wachten: go for it. Wat ik 
me echter afvraag: wat gaat dit be-
tekenen voor de huidige opleiding 
Technische Informatica, die de hippe 
naam Software Science gaat krijgen? 
Hieronder vijf ideeën voor een beter 
Software Science.

1. Schuif “softe” vakken dan ook 
naar Web Science
Voor iedereen die niks opheeft met 
wat Web Science gaat bieden, zoals 
ikzelf, valt het te hopen dat daarmee 
ook al die onzin uit het curriculum 
voor Software Science verdwijnt. Dit 
lijkt nog niet echt te gebeuren. Het 
enige ‘softe’ informaticavak dat ik zie 
verdwijnen naar de opleiding Web 
Science, is Web Technology. Waar-
om worden al die andere vakken niet 
geschrapt waar vooral veel gepraat 
maar weinig gerekend wordt? Het 

tentamen Software Engineering is 
berucht om het feit dat je het kan 
halen door slechts idiote rijtjes uit 
je kop te stampen, die je een dag 
later vergeten bent. Security heeft 
hetzelfde probleem, maar gelukkig is 
de stof daar interessanter. Wanneer 
krijgen die vakken eindelijk eens 
meer “body”?

2. Laat de “harde” vakken niet he-
lemaal verdwijnen
Het lijkt erop dat in het nieuwe cur-
riculum gekozen wordt om vooral 
moeilijke vakken te schrappen. Ge-
schrapt worden bijvoorbeeld Functi-
oneel Programmeren en Distributed 
Algorithms, vakken waar tenminste 
een stevig potje wordt gerekend. Re-
cent was al het vak Compilers ver-
dwenen, óók een vak waar de harde 
informatica van formele talen wordt 
bedreven. Als we iets verder terug-
kijken, was daar Ontwerp van Algo-
ritmen 1, waar verschillende studen-
ten nog weleens met weemoed aan 
terug denken. Gelukkig hebben de 
opstellers van het nieuwe curricu-
lum daar al aan gedacht: er is nog 
wat ruimte voor keuzevakken. Ho-
pelijk kan die ook worden ingevuld 
met dit soort harde technische in-
formatica. Dus mogen de echt harde 
informaticavakken dan op zijn minst 
keuzevakken worden?

3. Sommige docenten leren het nooit
Eén van de veranderingen die dan 
ook maar meteen doorgevoerd wor-
den, is het Engelstalig maken van 
deze Bacheloropleidingen. Dat lijkt 
me een prima verandering, als er 
dan wel iets gebeurt aan de beheer-
sing van de Engelse taal van docen-
ten. Daar heb ik een hard hoofd in. 
Volgens mij wordt er al jaren geroe-
pen dat het Engels van sommige do-
centen belabberd is, want dat is ook 
zo. Docenten worden ook in de Mas-
ter niet weggestuurd als ze geen En-
gels spreken, dus ik geloof niet dat 
dit in de Bachelor wel gaat gebeuren. 

Tot de mooie dag dat alle docenten 
goed Engels spreken, heb ik nog wel 
een suggestie: laat die docenten die 
er echt niks van bakken, alsjeblieft 
hun vakken in het Nederlands doen. 
Het is zonde om anderszins goede 
docenten weg te moeten sturen, of 
nog erger: hen te laten aanmodderen 
in een taal die ze niet machtig zijn. 
Daar lijdt het onderwijs ontzettend 
onder.

4. Geef vakken de ruimte
Verder worden vakken in het nieuwe 
curriculum slechts één blok lang. 
Dit betekent minder vakken tegelijk. 
Dit studeert makkelijker, maar aan 
de andere kant loop je meteen veel 
achter als je eens een week niets kan 
doen. Tsja, wat moet ik ervan zeg-
gen? Ik ben voor, maar het maakt 
eigenlijk niet zoveel uit. Over de ja-
ren wordt er nogal gesleuteld aan de 

Discussielunch over de nieuwe tracks

Belangerijkste veranderingen
- Nieuwe track Web Science
- Engelstalige Bachelor
- Vakken duren één blok
- Dubbel zoveel tijd aan OGO’s
- Drie grote vakken of twee grote 
  en OGO per blok
- SEP in één blok met
  Software Engineering
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Hans Cuypers: “Vandaag gaan we tellen. Sommigen denken dat ze dat kun-
nen, maar dat is toch heel moeilijk”

G. Prokert: “Kan iemand de formulering van deze stelling afmaken?”
(Rick maakt de formulering af, G. Prokert kijkt blij, sommige studenten kij-
ken verbaasd)
G. Prokert: “Heel goed. Het applaus komt pas na de tentamens, dames en heren.”

R. Bril tijdens college Real-Time Architectures:  
“.. and I’ll show you the answer after you have broken your mind on it.”

Kees Huizing tijdens college Formele Methoden:
“Who thinks yes?” Weinig handen. “Who thinks no?” Weer weinig handen.
“And who thinks about sex?” “Alllright!”

(Tijdens Discrete Wiskunde 1, ‘s middags)
Aart Blokhuis: “Ik zeg ‘s ochtends altijd tegen de studenten dat ik veel fouten 
maak omdat het ochtend is, maar dat is ‘s middags ook gewoon zo hoor.”
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timing van vakken. Toen ik begon 
hadden we nog drie trimesters in een 
jaar van twee blokken elk. Docenten 
hebben alles al wel eens gezien, van 
“alle tentamens aan het einde van 
het jaar” tot aan “heel veel blokken in 
het jaar van een paar vakken elk”. Of 
alle onderwijsparadigma's van “heel 
veel projecten en een beetje theorie” 
tot “acht uur per dag hoorcollege en 
een tentamen op het eind van de col-
legereeks”. Echt veranderen doet er 
niets. Een verbetering is het haast 
nooit. Wat zeker is, is dat het veel 
gedoe is. Studenten die achterlopen, 
krijgen te maken met een overgangs-
regeling en dat verloopt nooit vlekke-
loos. Waarom überhaupt deze hele 
heisa? Sommige vakken kun je beter 
in één blok stoppen, andere kunnen 
beter een semester duren. Waarom 
zou je álle vakken in dezelfde mal 
willen forceren?

5. Curriculum is niet het enige
Op al deze punten kan er wat mij be-
treft veel verbeterd worden, maar het 
werkelijke probleem zit hem natuur-
lijk in de invulling van de vakken. 
Vakken waar momenteel niet zoveel 
in zit, ik noemde eerder al het voor-
beeld Security, moeten natuurlijk 
wel op de één of andere manier aan 
bod komen in de opleiding. Maar 
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Joris Geurtsen (HBO gastdocent voor Operating Systems): “Op het HBO is het 
erger, nou jah, gemiddeld klopt het aantal d’tjes en t’tjes in zo’n verhaal wel.”
Josh: “Dus eigenlijk is het daar een soort mastermind: goede aantal, ver-
keerde plaats.”

Aart Blokhuis tijdens college Discrete Structuren:
Blokhuis: “Wie is het met deze stelling eens?”
Josh schudt wild zijn hoofd.
Blokhuis: “Hij schudt zijn Limburgse hoofd. Inderdaad, het klopt niet.”

(Bewijs formuleren tijdens wiskundepracticum)
Ruben: “Wacht, dit klopt niet... Oh ja! Dat was die tegenspraak die ik moest 
hebben!”

Lydia: “Oja, er is straks lezing...”
Simone: “Ja, van Microsoft.”
Lydia: “Over de iPhone ofzo toch... nee wacht.”

dat hoeft niet per se zoals het nu is. 
Als we studenten willen helpen hun 
studie daadwerkelijk een keer af te 
ronden, dan moeten we kijken naar 
de vakken zelf. Een andere invulling 
zou een aantal vakken zeker goed 
doen. Er zijn helaas ook docenten 
die er niet zoveel van bakken. Om 
mezelf geen problemen op de hals te 
halen, zal ik geen namen gaan noe-
men, maar iedereen weet dat er som-
mige docenten hier rondlopen voor 
wie het lesgeven simpelweg niet is 
weggelegd. Daar moet natuurlijk ook 
iets aan gedaan worden. Mijn laatste 
suggestie is dan ook: kijk naar hoe 
de vakken gegeven worden en of dat 
naar wens is, en laat medewerkers 
die niet voor de klas kunnen staan, 
dan ook niet voor de klas staan. 

Daarmee wil ik dit stukje afsluiten, 
maar de discussie is eigenlijk pas 
net begonnen. Mij rest enkel nog ie-
dereen prettige feestdagen te wensen 
en een gelukkig 2011. Laten we ho-
pen dat het nieuwe Software Science 
een werkelijke verbetering gaat wor-
den. Iedereen veel succes met stu-
deren en met alle andere belangrijke 
dingen in het leven, en tot borrels!

Muziek schaart zich in het rij-
tje van Schoone Kunschten. 

Ze verkeert in het gezelschap 
van onder meer schilderkunst, 
retoriek en proza. Gezien het feit 
dat de heeren van Dispuut “In 
Vino Veritas” zich bezighouden 
met de actieve participatie van 
zowel consumptie als de produc-
tie van al dezen is het vanzelf-
sprekend dat wij onze verfijnde 
smaak en ons sensibel gevoel 
voor esthetiek overbrengen in de 
vorm van een summier artikel.

Hiermee zullen wij enig tegenwicht 
opwerpen in balans met de gebrui-
kelijke platvloersheid en verbale di-
arree welke gebezigd wordt door de 
overige clubjes die zich plegen te 
duiden met de karakterisering van 
dispuut.

Dispuutsleden zijn allen behept met 
een verfijnde smaak en een sensibel 
gevoel voor maat en melodie. Daar-
om is het niet meer dan vanzelfspre-
kend dat wij erg ontvankelijk zijn 
voor de hoorbare prikkel welke zich 
laat creëren door een geslaagde uit-
voering van een creatieve muzikale 
compositie.

Hierin is Het Dispuut, wellicht te-
gen de verwachting van de ondoor-
dachte naïeveling, erg breed geori-
enteerd. De muzieksmaak van onzer 
heeren omvat, maar is niet beperkt 
tot, klassiek, jazz en zelfs blues. Dit 
strekt zich uit van Ravel tot Rach-
maninov, van Garland tot Goodman 
en van Clapton tot Cream. Helaas, 
is de toon welke is gezet door der-

gelijke grootmeesters ver te zoeken 
in de huidige muzikale tijdsgeest. 
Tegenwoordig kan iedere halfbakken 
stumpert met een vouwcomputer 
en een hoofdtelefoon gedurende één 
vrije middag een wanproduct baren. 
Via allerhande media wordt de sere-
ne rust van dispuutsleden verstoord 
middels een digitale verminking van 
consonantie. Oh, welk een contrast 
met de tijden van weleer! Dit waren 
de tijden dat de creatie van muziek 
was voorbehouden aan de absolute 
elite. Met smart werd gewacht op 
nieuwe composities van de favoriete 
symfonisten. Immers, deze musici 
namen wél de tijd om perfectie te ge-
nereren. Voorts werden door de doel-
groep kosten noch moeiten gespaard 
om kennis te nemen van deze, tegen-
woordig klassieke, muziek. In de he-
dendaagse culturele omgang wordt 
hiervan slechts nog kennis genomen 
wanneer een elektronisch muzikant 
zijn gebrek aan inspiratie en origi-
naliteit pleegt te verbergen met het 
flagrante gejat van de prachtigste 
variaties op een thema.

Welnu, nadat het Dispuut actieve 
ontwikkelingshulp heeft verschaft 
in de vorm van taalcursussen, ge-
schiedkundige verhandelingen en 
diverse omgangsnormen zullen wij 
onze lezers een handreiking doen 
met het volgend advies: besteed eens 
wat aandacht aan de fundamenten 
van muziek. Neem kennis van de 
allergrootste klassieke muzikanten. 
Mogelijk kan het u, in de niet erg 
verre toekomst, nog eens van pas 
komen.

Tom
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Kunstzinnige ontwikkeling
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Megamind

Wat als Lex Luthor Superman 
versloeg? Met deze vraag 

worstelden de makers van Kung 
Fu Panda en Madagascar. De 
hersenspinsels die tijdens deze 
brainstormsessie hun oorsprong 
vonden, vormden vervolgens de 
basis voor de film die ditmaal in 
deze rubriek wordt besproken. 
Scriptdokter Guilermo Del Toro 
(Pan’s Labyrinth) schaafde de 
ruwe kantjes van het verhaal en 
Megamind was een feit.

De film draait om de blauwe, groot-
hoofdige aliën Megamind. In de ope-
ningscene van de film zien we deze 
figuur, terwijl hij zich in een vrije 
val boven Metrocity bevindt, over-
denken hoe hij ooit in deze penibele 
situatie verzeild geraakt is. Met be-
hulp van een flashback wordt ver-
teld hoe, lang geleden, Megamind 
op een verre planeet als baby door 
zijn ouders in een klein ruimteschip 
wordt geplaatst en afgeschoten. De 

thuisplaneet staat namelijk op het 
punt om vernietigd te worden en de 
twee jonge ouders willen hun kleine 
blauwe kroost hiervoor behoeden. 
Het is overduidelijk geen goede dag 
om een hemellichaam te zijn want 
even verder op staat nog een andere 
planeet op het punt om het loodje te 
leggen. Hier huizen de ouders van 
de pasgeboren Metro Man. Ook zij 
proberen hun baby uit deze hache-
lijke toestand te redden door hem 
in een ruimteschip de ruimte in te 
sturen. Toeval wil dat Metro Man 
uiteindelijk belandt in de schoot van 
een warm, welvarend gezin en Me-
gamind in een gevangenis waarin hij 
zal worden opgevoed door schurken. 
Metro Man groeit op tot een alom ge-
liefd persoon met een kin waar Jay 
Leno enkel van zou kunnen dromen. 
Vervolgens blijkt hij ook nog eens 
over superkrachten te beschikken 
die hij uiteraard enkel gebruikt om 
goed te doen. Megamind daaren-
tegen wordt heel zijn jeugd buiten-

gesloten en besluit zich aan de an-
dere kant van het morele spectrum 
te stationeren. Uiteindelijk groeien 
de twee op tot publieke figuren die 
constant met elkaar in strijd zijn en 
Metrocity hierbij als hun arena be-
schouwen. Tijdens de opening van 
het Metro Man museum doet Me-
gamind nog een verwoedde poging 
om zijn nemesis uit te schakelen. 
De moeite blijkt niet voor niets te 
zijn geweest. Na ontelbare mislukte 
pogingen wordt dan eindelijk zijn 
doorzettingsvermogen beloond want 
zijn plan lukt. Megamind is vanaf 
dat moment heerser van Metrocity. 
Maar na enige tijd dood en verderf 
gezaaid te hebben, mist hij de tijden 
waarin hij Metro Man aan zijn grote, 
blauwe hoofd had. Met behulp van 
het DNA van zijn rivaal probeert hij 
een nieuwe aartsvijand te creëren. 
Door stom toeval belandt dit goedje 
in Hal, de cameraman van Roxanne, 
die op haar beurt weer het liefje was 
van Metro Man. Hal verandert ech-
ter in een nog grotere schurk dan 
Megamind. Dit dwingt onze blauwe 
vriend er toe om de rol van Metro 
Man op zich te nemen. 

De film bevat veel verwijzingen naar 
de man van staal, ofwel Superman. 
Metro Man komt van een verre pla-
neet, is verliefd op een verslaggeef-
ster en heeft een zwakte voor één 
soort materiaal. Bovendien neemt 
Megamind tijdens de film enkele ke-
ren een gedaante aan die veel weg 
heeft van Marlon Brando’s Jor-El 
uit Superman (1978). Ook zijn er 
veel subtiele verwijzingen naar een 
waslijst van superhelden films die 
waarschijnlijk alleen de echte die-
hard comicbook fans zullen ont-
dekken (Captain Marvel, The Flash, 
Ghost Rider, X-Men, Green Lantern, 
Watchmen, Captain America). Een 
hommage aan superheldenfilms of 
een schurk in de hoofdrol is niet 
bijster origineel. Dit hebben we res-
pectievelijk gezien in onder andere 
The Incredibles en de meer recentere 
Despicable Me. Maar vóór we de film 
verdoemen naar het universum van 

on-orginele films, zullen we eerst de 
uitwerking van de ideeën nader on-
der de loep nemen. 

Heel de film is gebaseerd op het feit 
dat een schurk niets voorstelt zon-
der held die hem probeert te stop-
pen. Logischerwijs is de mate waarin 
iemand een “held” genoemd kan 
worden, afhankelijk van de mate van 
“slechtheid” die hij weet te voorko-
men.
Dit gegeven heeft de schrijvers waar-
schijnlijk slapeloze nachten bezorgd. 
De bedoeling van de film is namelijk 
om de kijker voor Megamind te la-
ten supporteren. Je wil dat hij door 
iedereen geliefd wordt en dat hij er 
uiteindelijk met het meisje van door 
gaat. De schrijvers kunnen die sym-
pathie niet bij de kijker opwekken 
als onze groothoofdige compagnon 
constant steden met de vloer gelijk 
maakt. Je ziet Megamind daarom 
nooit de schurk uithangen. Dit re-
sulteert in het feit dat we Metro 
Man nooit als held in actie zien. 
Megamind = slecht en Metro Man = 
goed wordt ons in principe als defi-
nities opgegeven. Als je aan de hand 
van de beginsequentie moet oorde-
len, zou je zelfs kunnen concluderen 
dat Metro Man een arrogante kwast 
is. Megamind doet immers zijn best 
om goed te doen, maar wordt door de 
klas, die duidelijk onder leiding van 
Metro Man staat, buitengesloten. 
Dit minieme verschil tussen goed 
en kwaad, ondermijnt uiteindelijk 
de emotionele impact die de trans-
formatie van Megamind op de kijker 
had kunnen hebben. De overduide-
lijke transformatie van Hal is aan de 
andere kant weer overtrokken. Van 
het één op het andere moment slaat 

Film: Megamind
Release: 15 December 2010
Regie: Tom McGrath
Genre: Animatie
Cast: Will Ferrell
 Tina Fey
 Brad Pitt
Duur: 95 min
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hij over van de verlegen cameraman 
tot iemand die eigenhandig de hele 
stad vernietigt met waarschijnlijk 
duizenden doden als gevolg. Deze 
duizenden doden hebben bovendien 
ook totaal geen consequenties voor 
wie dan ook, wat ook weer bewijs is 
van de emotionele oppervlakkigheid 
van de film. 

Het gebrek aan gevoel is niet het eni-
ge dat schort aan de prent. Makers 
van animatiefilms slagen er vaak in 
om bijfiguren de show te laten ste-
len. Zo hebben we bijvoorbeeld Ice 
Age’s Scrat, de “mine”-meeuwen uit 
Finding Nemo en de pinguïns uit 
Madagascar. Megamind’s hulpje Mi-
nion, een pratende piranha, is hier 
duidelijk een gemiste kans. Alleen 
op het einde mag hij even de lachers 
op zijn hand hebben en dit doet je af-
vragen waarom ze niet meer met dit 
personage hebben gedaan. Ook had 
ik graag meer scènes gezien die de 
karakters diepgang gaven. De paar 
scènes die voor dit doel gemaakt 
zijn, zoals de voorgeschiedenis van 
de twee aartsrivalen en het moment 
waarop Metro Man twijfelt of hij nog 
wel een held wil zijn, behoren tot de 
beste delen van de film.

Kan er dan geen positief woord 
vanaf? Zeker wel. Will Ferrel levert 
een knap staaltje vocale acrobatiek 
af als stem van Megamind. Dit is 
bovendien niet het enige waar het 
gehoor op getrakteerd wordt. Naast 
het feit dat de film leent van films 
van tientallen jaren geleden, hebben 
de makers ook de oude doos met 
langspeelplaten van zolder gehaald. 
De liefhebbers van de wat stevigere 
nummers kunnen zich daarom ver-
heugen op klassiekers zoals AC/
DC’s Highway to Hell en Back in 
Black, Guns ‘n’ Roses’ Welcome to 
the Jungle and Michael Jackson’s 
Bad. 

Conclusie
Het is bekend dat het in de Verenig-
de Staten stikt van de liefhebbers 
van superheldenfilms en dat ze bijna 
altijd geprezen worden alsof ze door 
Superman zelf in elkaar zijn geknut-
seld. Ik ga niet zo ver om te zeggen 
dat we waarschijnlijk het Kryptonite 
voor deze liefhebbers gevonden heb-
ben, want het is allemaal nog wel om 
aan te zien. Maar de ideeën die de 
makers in hun handen hadden laat 
iemand op meer hopen.
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• woensdag 5 januari 2011
AC Lasergamen

• maandag 17 januari t/m 
zaterdag 29 januari 2011
Tentamens

• maandag 1 februari 2011
B.O.O.M. boswandeling

• woensdag 9 februari 2011
Microsoft Middag Evenement

• dinsdag 15 februari 2011
EJC feest

• vrijdag 22 februari 2011
bedrijvendag

• zondag 6 maart t/m 
dinsdag 8 maart 2011 
Carnaval

• zaterdag 19 maart t/m 
zondag 20 maart 2011
GEPWNAGE LAN 3.0

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 ................. binnenkant voor
Quinity .............. binnenkant achter
Wervingsdagen ...........................28
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De Supremum is het verenigings-
blad van studievereniging GEWIS 
en verschijnt 4 keer per jaar met 
een oplage van 1300 stuks. De Su-
premum wordt verspreid onder alle 
studenten en medewerkers van de 
faculteit Wiskunde en Informatica 
van de Technische Universiteit Eind-
hoven.

Redactie
Remko Bijsmans
Rob van Wijk
Marlous Theunissen
Leanne Scheepers
Florian van der Wielen
Simone Alers
Sebastiaan Candel
Matthijs Zwaan
Ralph Klaasse
Marthe Veenis

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 Edwin 
Hermkens, 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
W-hal winter, 2009 (voor), 2010 (achter)
foto voor: Frank Vlamings
foto achter: Edwin Hermkens
ontwerp: Simone Alers, Ivo v/d Linden

Foto’s activiteiten
GEFLITST
Marthe Veenis
Lydia van Well
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