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Dear reader, you are looking 
at this year's third edition of 

the Supremum! It is once again 
full of trusted columns, yet also 
contains a few new ones.

Indeed, this time the Supremum 
contains columns on the upcoming 
International Mathematical Olym-
piad (IMO) to be held in Amsterdam 
and Eindhoven this July, a reply by 
Marloes van Lierop to Kevin van der 
Pol's opinion on the new bachelor 
tracks within Computer Science in 
Supremum 43.2, and an unexpected 
hobby of Lloyd Fasting, gymnastics.

In Supremum Sport you can read 
about the experience of doing Ca-
poeira, a section on recipes for stu-
dents and our RRR+ on the Prota-
goras borreltocht, where we visit 
and review every study association's 
room during social drinks.

Of course we have the columns of 
the fraternities and there's also gra-
duating in a working environment, 
studying abroad and the experien-
ces of a foreign student in the Ne-
therlands. Furthermore, there is a 
new "Commissie-keuze-diagram" to 
help you find out which GEWIS com-
mittee best suits you. Lastly, be sure 
to check out the puzzle!

Have fun reading this Supremum, 
but don't forget to study to get some 
of those juicy ECTS!
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Chairman’s note Education first!
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As eluded to in the previous 
Supremum, the departmen-

tal council elections were held 
on December 2nd of the previ-
ous year. Only student members 
had to be elected as the employ-
ees are chosen for a period of 
two years.

More votes were cast than in the 
previous five years (323 compa-
red to 306, 249, 260, 278 and 278 
respectively). This is of course so-
mething to be celebrated, as it 
shows the participation of the 
students with the affairs within 
our department is growing. The 
turn-out percentage wise was 
53.14%, which again is higher 
than it ever was during the pre-
vious five years.

On April 28th, during our TU/e's  
55th Dies Natalis, the Rector 
Magnificus will present the fin-
dings of the task force `Redesign 
Ba-curriculum'. This task force 
is brought about to make plans 
to increase both the intake and 

efficiency of the TU/e bachelors. As I 
am a member of this task force, feel 
free to contact me for more informa-
tion about this.

Lastly, I would like to say that the 
Student Council (SR) is still open 
for any complaints of questions you 
might have regarding your study. 
You merely have to send us an email 
at sr@gewis.nl.

See you next Supremum!

Results Elections TU/e 2010
Mathematics and Computer Science

Departmental Council (FR)

Students
Number of seats: ...........................5
Total number of votes: ..............323

1. Leanne Scheepers .................169
2. Jorn van der Pol .....................34
3. Annette Ficker ........................29
4. Joey Claessen .........................38
5. Simone Alers...........................22
6. Jeroen van Oorschot ...31 (reserve)

There are still a lot of students 
among us, who don’t really 

know what they would like to do 
after graduating. They do have 
some ideas, but they’re not truly 
convinced. Personally I don’t 
know exactly where I would like 
to work after graduating, but it 
will be something with visualisa-
tion or computer graphics.

Luckily for me, myself and these 
other peoples there are enough, or 
even more than enough, organisati-
ons around the university to help us. 
There are some to help you to find 
interesting companies, while others 
help you to get in contact with inte-
resting companies.

An example of such an organisation 
is ‘De Wervingsdagen’. On the 22nd 
of February it was ‘Bedrijvendag’, 
a day where companies can show 
themselves to the students here in 
Eindhoven. More than 2000 stu-
dents visited this day and it’s eva-
luated as a great success by most of 
the visitors.

But for students who aren’t looking 
for the big, wide world yet, but are 
looking for a part time job, there has 

been (after the time of writing this) 
a part time job market provided by 
C4. Several companies will present 
themselves to those who are looking 
for a job.

For the big wide world there is a lot 
of help aswell. The STU can help 
students to get a nice and useful 
résumé and there will be ‘Gesprek-
kendagen’ to get in contact with a 
company you are looking for. So the-
re is not only enough help provided 
for orientation, but also for getting in 
contact with companies.

This year for me as chairman gave 
me a lot of information. Information 
about myself and what I am looking 
for. This year (although it isn’t over 
yet) I learned more than I could ima-
gine.  And of course this year will get 
a nice place on my résumé, which 
maybe will help me in a few years.

Although I learned a lot about mys-
elf and have some knowledge about 
many more companies which could 
be interesting for me, for me the 
question remains: “Where do I want 
to be in a few years?” I hope you 
guys do know where you want to go!

I
N
F
I
M
A

Kevin Verbeek, op de NWERC, nadat hij voor 30+ euro aan snoep en cake 
heeft gekocht: 
“Misschien liet ik me een beetje gaan.”

Richard Engeln tijdens Mechanica 1:
“Het geldt niet automatisch niet, maar het is niet vanzelfsprekend...”

Tijdens het kijken van een film:
Peter: “Hik!”
Rob: “Stik voorzichtig”
Peter: “Ik was even vergeten adem te halen..”

Jesper: “Het gesprek met Arjeh Cohen is zo informeel dat ik niet bang hoef 
te zijn dat hij dingen in mijn mond gaat leggen.”

*Bogdan has a slide which lists the proof ingredients for an IO bound*
Bogdan: “Why are you looking so puzzled?”
Vincent: “Your slide made me think about today’s dinner, erwtensoep...”
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The start of 2011 is hectic. 

The chairman of the board 
opened the new year with an ex-
position of our strategy for the 
next ten years. It is ambitious 
and will cost hundreds of mil-
lions of euros to implement. A 
little later the impact of the go-
vernment’s budget cuts became 
known in the guise of a forecas-
ted reduction of the university’s 
income in 2012 by about five per 
cent (not to mention the accom-
panied cuts in subsidies, such 
as FES). The difference between 
dreams and reality manifests 
itself in the gap between our 
spending wishes and income.

It is impressive what we have been 
able to achieve in the past few years.  
Several groups scored top of the bill 
in research evaluations. We stand 
out in the world as a leader in some 
small niches, but Eindhoven is not 
yet perceived as the place to be in 
broad areas of mathematics and 
computer science. The combination 
of our research topics with the re-
gional high-tech industry provides 
an opportunity that we should grab. 
I wrote about it before and saw it 
being underpinned in the recent 
strategy report of our department.

In education, our Computer Science 
Master and Mathematics Bachelor 
are doing fine. Our worries regard 
the influx in the Mathematics Mas-
ter and Computer Science Bache-
lor.  In the former, the stream from 
abroad almost dried up and should 
be above 20.  We want to attract over 
a hundred first year bachelor stu-
dents in CS and remained under 80 
in the last few years. Do we have a 
strategy for this amelioration?

Yes, we do. In September the CS Ba-
chelor program will start with two 
tracks: Software Science (continuing 
along the traditional lines) and Web 
Science (more adapted to the extrin-
sically motivated science students). 
The curriculum in both tracks will 
provide more representative topics 
in the first year. The language of the 
CS Bachelor will be English, so as 
to attract students from abroad.  For 
students who haven’t yet made up 
their minds whether to go to Fontys 
or to TU/e, there will be a joint first 
half year with Fontys.

Of course, we will boost our PR. In 
the near future, our professors will 
be visible with a short cv and topic 
descriptions a few clicks away from 
the general departmental site on the 
internet.  Students from abroad who 
are admitted to our Mathematics 
Master are contacted in order to pro-
vide a personal touch and find out 
what their hesitations might be. Un-
fortunately, the answer is often mo-
ney: they would be willing to come if 
they were to receive a scholarship. 
And indeed, the budget cut trims 
these possibilities considerably. The 
merging of Master, PDEng, and PhD 
education into one Graduate Pro-
gram will provide a clearer picture 
of our education with more flexibility 
for students.

With such measures, we are trying 
to yank the chain of our limited fi-
nances and live up to our dreams.  
Will they suffice?  If we do not be-
lieve in our dreams, they will never 
become reality.

Richard Feynman, de bekende 
charismatisch Nobel-laure-

aat, begon ooit een lezing met 
een opmerking als de volgende: 
“Outside I encountered a cab 
with the number 317811. Can 
you imagine? What are the odds 
of seeing this particular cab?” 
De luisteraar die begreep welk 
punt hij probeerde te maken, 
voelde zich waarschijnlijk ge-
confronteerd door het feit dat 
het begrip toeval tamelijk on-
grijpbaar is.

Natuurlijk is de kans dat Feynman 
juist dit nummer tegenkomt erg 
klein. De kans is precies even groot 
als die van het nummer 282828. 
Niettemin is men het eens over het 
feit dat de tweede variant wél toeval-
lig is. Kennelijk is een kleine kans 
op een gebeurtenis niet genoeg om te 
spreken van toeval. Sterker nog, de 
kans op iedere mogelijke gebeurte-
nis is immens klein. Iedere observa-
tie is een enkel punt in een oneindig-
heid van mogelijkheden.

Na langer te mijmeren over deze 
kwestie ben ik zelf gekomen tot de 
volgende definitie: “De uitkomst van 
een kansproces heet toevallig wan-
neer deze een zeker patroon vertoont 
dat in een kleine fractie van de uit-
komstenruimte voorkomt.” Deze de-
finitie is saai, gortdroog en doet af 
aan het prikkelende fenomeen dat 
ze probeert te beschrijven. Boven-
dien is ze nog dubbelzinnig vanwege 
het gebruik van het woord patroon. 
Wanneer je ver genoeg zoekt is er na-

melijk beslist een patroon te vinden. 
Bijvoorbeeld is 317811 het middel-
ste Fibonacci nummer met zes cij-
fers. Hoewel jij mogelijk niet direct 
overloopt van enthousiasme, zijn er 
zeker wiskundigen die van een wil-
lekeurig getal op een taxi kunnen 
zeggen aan welk verborgen patroon 
het voldoet.

Toeval wordt door iedereen begre-
pen en herkend. Je hoeft niets te 
weten van stochastiek om je veras-
sing te kenschetsen door je hardop 
af te vragen: “Wat is de kans!?” Niet-
temin is het subtiel. Een voorbeeld 
van misbruik is het volgende: men-
sen zijn geneigd te denken dat een 
wereld die precies alle factoren heeft 
om leven te herbergen té toevallig 
is. Deze observatie zou leiden tot de 
conclusie dat deze factoren niet de 
uitkomst zijn van een kansproces 
maar van een bewust besluit, dit is 
feitelijk een Godsargument. Echter, 
is hij die zich verbaast over het toe-
val onderdeel van het patroon dat de 
uitkomst is. Dit maakt de afweging 
onmogelijk. (Helaas, de onbreekbare 
grens van één pagina weerhoudt mij 
van een volledige verhandeling. Goo-
gle naar ‘Anthropic Principle’.)

Ergens ben ik blij dat toeval, het ge-
heimzinnige fenomeen dat iedereen 
begrijpt en herkent, zich toch niet 
zo gemakkelijk in een definitie laat 
vangen. Niettemin, als wiskundige, 
zie ik mijn gemijmer graag afgerond 
in een concrete conclusie. Heeft ie-
mand toevallig een idee?
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Illustere mede-GEWIS’ers, dit 
keer heb ik de eer gekregen 

om hier een mooi stukje proza 
over mijzelf te schrijven. Dus bij 
deze alvast een bedankje rich-
ting de redactie, hopelijk is on-
derstaande het lezen waard!

Voor diegenen die mij nog niet ken-
nen; ik ben Tristan Tunderman, en 
ben met mijn 22 jaar een oude lul 
onder de derdejaars-to-be informa-
tici. Ondanks dat je vaak hoort dat 
wijsheid met de jaren komt, denk 
ik dat veel van mijn jaargenoten het 
daar wat mij betreft niet mee eens 
zullen zijn. Mijn extra jaartje komt 
voort uit het feit dat ik mijn vijfde 
jaar op het VWO tweemaal heb ge-
daan. Mijn interesses lagen toen al 
bij andere zaken dan huiswerk, he-
laas resulteert dat in progressie op 
de verkeerde punten. Gelukkig heb 
ik daar uiteindelijk hier toch wel wat 
aan *kuche* UPPAAL *kuche*; dus 
het was geen verspilde moeite.

Laat ik bij het prille begin beginnen. 
In het Gelderse Arnhem zag ik het 
levenslicht, waar ik (ondanks een 
achttal jaren tussendoor in Tiel) 
toch het grootste gedeelte van mijn 
leven tot nu toe heb gewoond. Een 
mooie stad, mocht je er een keer 
langs komen. In tegenstelling tot 
Eindhoven is een park daar wel ge-
woon een Park, met hoofdletter P wel 
te verstaan.

Al op mijn derde levensjaar was mijn 
interesse voor computers flink op-
gestookt, mede dankzij mijn vader. 
Anders dan waarschijnlijk de meeste 
mensen van mijn generatie was mijn 
eerste ervaring met een computer 
niet op een Windows machine, maar 
op een echte Macintosh Classic. Een 
Apple die nog net geen ponskaarten 
meer slikte, maar wel zo hip was dat 
hij een handvat had. Na wat jaar-
tjes op meerdere Macs te hebben 
gezeten, kregen we een stoere 486 

welke meteen mijn eerste Windows 
ervaring met zich mee bracht. Mijn 
computerslaving cumuleerde met de 
jaren, mede dankzij mijn vader die 
het zo tof vond om een zoon te heb-
ben die dat als hobby had. Dus ik 
denk dat ik bij deze mijn vader ook 
bedank, omdat ik anders hier niet 
had gezeten en jullie dit stuk nu niet 
zaten te lezen.

Tegenwoordig woon ik in Eindhoven. 
Vlak bij Stratumseind, wat zeker 
zo zijn voordelen heeft op donder-
dagen. En mijn lichaam is me daar 
ook dankbaar voor, aangezien ik 
het complement ben van een och-
tendmens. ’s Ochtends mijn bed uit 
komen is elke keer weer een opgave, 
maar gelukkig ben ik hier geen uit-
zondering in. Ook al heeft dat zo zijn 
nadelen als je wilt weten wat er in 
dat college nou werd besproken...

Naast mijn gewoonlijke interesses in 
‘nerdy’ zaken zoals sterrenkunde en 
alles wat met Sci-Fi te maken heeft, 
is muziek ook een grote passie van 
mij. Zo in de loop van de jaren is m’n 
smaak wel over zo’n beetje de hele 
breedte van de muziekwereld ver-
schoven, maar laat ik het er maar op 
houden dat ik wel een gezonde mu-
zieksmaak heb. (Hard) rock en metal 
blijven altijd bij m’n favorieten, dat 
wel.

Bij GEWIS mag ik mezelf trots lid 
van de lustrumcommissie noemen, 
en samen met mijn mede-commis-
sieleden gaan wij er dan ook voor 
zorgen dat jullie volgend jaar een on-
vergetelijk lustrumjaar zullen krij-
gen. Of dit in positieve of negatieve 
zin zal zijn zullen we nog maar even 
in het midden laten...

Stoot me maar een keer aan tijdens 
de borrel en dan hoor ik wel, onder 
het genot van een biertje, hoe mijn 
prozakunsten zijn bevallen!

S
anne Tjallinks
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Werken na je bachelor

Er zijn niet veel studenten die 
er voor kiezen, maar het is 

toch echt een mogelijkheid. Niet 
beginnen aan een master, maar 
direct het bedrijfsleven in. Wij 
vroegen Sanne Tjallinks (begon-
nen met studeren in 2005) hoe 
het haar bevallen was om na 
haar bachelor te gaan werken.

Na 3 jaar studeren, haalde ik in 
2008 mijn bachelor Technische Wis-
kunde. Ik volgde hierbij de minor 
Technische Informatica, wat me heel 
goed beviel. Ik wilde daarom graag 
verder in de infomatica, echter miste 
ik wat kennis om vloeiend door te 
stromen naar een informaticamas-
ter. Ook wilde ik graag de opgedane 
theoretische kennis in de praktijk 
zien. Dit was voor mij de reden om 
op zoek te gaan naar een baan in de 
ICT. Ik wilde graag parttime gaan 
werken, zodat ik meer tijd overhield 
voor andere dingen die ik belangrijk 
vind, zoals anderen bijbelstudie ge-
ven en met mensen praten over God 
(ik ben een van Jehovah’s Getuigen). 

Via Monsterboard kwam ik met 
NorthgateArinso(NgA) in contact 
en ze boden me een leuke parttime 
baan aan precies in de richting die 
ik zocht. NgA is een van de markt-
leiders op het gebied van HR en 
Outsourcing. De eerste maand bij 
NgA volgde ik het Introductie pro-
gramma, dit was voor mij de ideale 
overgang van studeren naar werken. 
In dit Introductie programma werd 
de basiskennis van HR behandeld 
en werd er aan onze consultancy 
vaardigheden gewerkt. Ook kregen 
we een introductie van SAP (een 
ERP software pakket). Ik voelde me 
bij NgA al vrijwel meteen thuis, er 
heerst een fijne sfeer en ik leer veel 
van mijn collega’s. In de tweeënhalf 
jaar dat ik nu bij NgA werk, heb ik 

op projecten bij verschillende klan-
ten gezeten. Zo heb ik bij Nationale 
Nederlanden in Rotterdam meege-
werkt aan het opzetten van een pen-
sioenadministratiesysteem, bij Co-
fely in Bunnik aan de implementatie 
SAP HCM/Payroll, bij het HagaZie-
kenhuis in Den Haag met de data 
conversie (grote hoeveelheden data 
importeren in het systeem) en mo-
menteel ben ik bij P-Direkt in Den 
Haag met conversie bezig. Naast SAP 
standaard heeft NgA ook een eigen 
product, euHReka. Dit is werelds 
meest uitgebreide HR software wer-
kend op SAP HCM.

Werken bij NgA ervaar ik als erg 
leerzaam en gevarieerd. Behalve dat 
je van het werk veel leert, krijgen we 
ook de mogelijkheid onszelf verder te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld door inter-
ne en externe cursussen, seminars 
en zelfstudie. Ook wordt er elk jaar 
een consultancy meeting gehouden 
waar we verschillende workshops 
kunnen volgen. Het hoogtepunt elk 
jaar is de NgA vakantie, vorig jaar 
zijn we met alle collega’s en aanhang 
naar Duitsland geweest. Sinds kort 
hebben we ook vestigingen in Eind-
hoven en Rotterdam.

Behalve de verandering van het stu-
dentenleven naar het werkende le-
ven was er nog een andere grote ver-
andering in mijn leven. Begin 2008 
ontmoette ik Ivan Tjallinks. Net 
nadat ik klaar was met mijn studie 
kregen we verkering en op 10 sep-
tember 2010 zijn we getrouwd. 

Kijk eens op www.ngahr.nl of mail 
naar sanne.ernst@ngahr.com als je 
meer wilt weten over NgA.
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Filmreview: Just Go With It

De film begint met Danny, ge-
speeld door Adam Sandler, 

die op het laatste moment zijn 
bruiloft afblaast. Vervolgens 
belandt hij met zijn trouwring 
in een bar en ontstaan er Lord 
of the Rings-achtige taferelen. 
Vrouwen vinden de ring onweer-
staanbaar en willen met Danny 
en zijn precious in bed belanden. 
Austin Powers’ mojo valt blijk-
baar in het niet bij een trouw-
ring. Vrouwen staan namelijk 
in de rij voor een onenightstand 
met deze “getrouwde” man. Be-
grijp goed dat het deze vrouwen 
enkel gaat om het feit dat hij ge-
trouwd is. Hij is nog steeds die-
zelfde sul uit Big Daddy. Als je dit 
raar vindt moet je als vrouw nog 
eens bij jezelf te raden gaan. Er 
zijn alleen al in Danny’s omge-
ving genoeg vrouwen om dit 25 
jaar vol te houden.

Terwijl hij de helft van de vrouwe-
lijke bevolking van Beverly Hills in 
bed krijgt, schopt hij het ook nog 
tot befaamd plastische chirurg. Hij 
wordt hierin bijgestaan door zijn 
assistente Katherine. Gescheiden, 
twee kinderen en het typische lelijke 
eendje dat zich later in de film gaat 
ontpoppen tot Jennifer Aniston. Als 
alles wat Danny heeft uitgespookt 
zich niet toevallig in haar blinde vlek 
heeft afgespeeld, moeten we jammer 
genoeg constateren dat ze aan het 
eind van de film het IQ van een stuk 
gevogelte heeft behouden. Ook zij wil 
namelijk niets liever dan haar leven 
met The Waterboy delen. Van het 
voorspelbare einde wil ik weer even 
naar het moment dat de film zijn ge-
loofwaardigheid verliest, terug naar 
het begin dus. 

Na de eerder genoemde 25 jaar blijkt 
Happy Gilmore ook zonder zijn gou-
den wingman om zijn vinger uiter-
mate begerenswaardig. Met de ring 
in zijn broekzak beleeft hij een idyl-

lische nacht op het strand met een 
blonde, 23 jarige, woest aantrek-
kelijke dame genaamd Palmer. Als 
deze vrouwelijke schone plotseling 
de ring vindt, vraagt ze of hij een 
vrouw heeft. Ondanks het feit dat ze 
voor The Wedding Singer is gevallen, 
doet ze zich aanvankelijk voor als 
het eerste weldenkende personage in 
de film. Ze maakt er namelijk geen 
geheim van dat ze niet gecharmeerd 
zou zijn als hij getrouwd is. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat de 
gevolgen van een blik op een mooie 
vrouw voor het mannelijk brein 
equivalent is aan die van een hoopje 
natte bladeren op de rails voor de 
NS: het gehele netwerk ligt dan even 
plat. Al is het bij eerstgenoemde 
maar een fractie van een seconde. 
Maar het feit dat deze man, die al de 
helft van zijn leven tegen vrouwen 
liegt, niets beters weet te zeggen dan 
een volmondig “ja”, is niet te verkla-
ren. Als hij haar weet te overtuigen 
dat hij op het punt staat om te schei-
den, doet Palmer haar haarkleur 
weer eer aan. Ze wil haar recent ont-
dekte adonis alles vergeven als ze de 
dame in kwestie ontmoet. 

Danny krijgt Katherine zo ver dat ze 
voor één avond zijn vrouw wil spe-
len. De ontmoeting tussen de twee 
dames resulteert uiteindelijk in het 
feit dat Katherine en haar kinderen, 
Palmer, Danny en zijn neef Eddie, op 
kosten van Danny naar Hawaï gaan. 
Het bewijs dat dit allemaal heel lo-
gisch is laat ik als een oefening voor 
de kijker.

De film is afkomstig van Adam 
Sandlers vaste werkgever Dennis 
Dugan. Dit tweetal is verantwoorde-
lijk voor alle eerder genoemde parel-
tjes met de heer Sandler. In tegen-
stelling tot dit duo heeft het originele 
verhaal van Just Go With It zich in 
de loop der jaren ontwikkeld, maar 
helaas niet ten goede. In “Ik Hou 
van Holland” is er een spel waarbij 

een grappige anekdote wordt door-
verteld. Uiteindelijk moet de laatste 
persoon, de teamcaptain, het ver-
haal weer navertellen. Gaandeweg 
is de clue meestal verloren gegaan 
en resten enkel nog steekwoorden. 
Dit proces heeft dit verhaal op grote 
schaal meegemaakt. Eerst was het 
een Frans toneelstuk en vervolgens 
een Amerikaans toneelstuk ge-
naamd Cactus Flower. Dit werd in 
1969 onder dezelfde naam verfilmd. 
Nu resten enkel nog de grote lijnen 
van het oorspronkelijke verhaal, met 
dank aan teamcaptain Adam Sand-
ler verrijkt met een weelde aan grap-
pen over ontlasting en edele delen.

Genoeg over Adam Sandler. Zoals al 
eerder gesuggereerd, wordt Kathe-
rine gespeeld door Jennifer Aniston. 
Zoals altijd door filmmakers gepre-
senteerd als de typische girl-next-
door, vergetende dat niet iedereen 
naast een modellenbureau woont. 
Zoals we van haar gewoon zijn, speelt 
ze de rol met verve. Waarschijnlijk 
omdat ze gewoon haar zelf speelt. 
In de afgelopen jaren kunnen we 
ook niemand aanwijzen die dit type 
meid beter speelt omdat ze er een 
monopolie op lijkt te hebben. Ook is 
er een bijrol voor Nicole Kidman als 
Katherine’s rivale van de middelbare 

school. Deze film was voor haar een 
manier om te zeggen dat ze, ondanks 
haar welverdiende Oscarnominatie 
voor Rabbit Hole, toch niet serieus 
genomen wil worden als actrice. In 
tegenstelling tot de heer Sandler en 
mevrouw Aniston, die hun rollen in 
een coma kunnen spelen, moet Ni-
cole Kidman haar gevoel voor humor 
uit haar tenen persen. Gek genoeg 
wordt het voor de kijker dan juist 
tenenkrommend. Nu rest enkel nog 
de blonde, 23 jarige, woest aantrek-
kelijke dame genaamd Palmer. Deze 
dame de hemel in prijzen zou geen 
zin hebben, ze komt er waarschijn-
lijk net vandaan. Een hogere macht 
wou ons van een ramp behoeden 
en stuurde een engel om de film te 
redden. Een engel in de vorm van 
vijfvoudig Sports Illustrated biki-
nimodel en “angel” voor Victoria’s 
Secret, genaamd Brooklyn Decker. 
Verwacht echter geen Oscarwaardig 
optreden van alles wat zich boven 
haar schouders afspeelt. Ook zij zou 
haar rol namelijk in een coma kun-
nen spelen, mits ze in bikini buiten-
westen raakt. Maar de mannelijke 
borrelpraat die zij met deze film ge-
nereert zou dan waarschijnlijk straf-
baar zijn. 

Oordeel
Het probleem met deze film is een-
voudig aan te wijzen. Alle mensen 
zijn onrealistisch dom. Deze bele-
diging voor het menselijk denkver-
mogen wordt uitgebracht onder de 
noemer van romantische komedie. 
Ik zou de film eerder beschrijven 
als een science fiction film over een 
planeet zonder enige vorm van intel-
ligent leven.

B
eoordeling:

«
«
«
«
«

Reddende engel Brooklyn Decker

Film: Just Go With It
Release: 14 april 2011
Regie: Dennis Dugan
Genre: Romantische komedie
Cast: Adam Sandler
 Jennifer Aniston
 Brooklyn Decker
Duur: 117 min
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Zonnig bericht van de BAC

Het voorjaar is weer aange-
broken! Eindelijk worden 

de dagen weer langer, kunnen 
de handschoenen en mutsen de 
kast in en kun je eens lekker op 
een terrasje van de zon genieten! 
Tenminste, als de studie het 
toelaat.. want vaak zul je vanuit 
het hoofdgebouw met weemoed 
naar de stralende buitenwereld 
staren. Gelukkig is er dan toch 
die commissie, die het allemaal 
iets draaglijker voor je maakt!

Uiteraard is de BArCommissie voor-
al bekend van haar gezellige borrels 
op donderdagmiddag, waar het bier 
altijd rijkelijk vloeit en waar je met je 
collega-GEWIS’ers na een week hard 
studeren een gezellige avond kunt 
beleven! Waar veel mensen verlan-
gen naar de vrijdag kun jij dus ook 
uitkijken naar de donderdag en dat 
scheelt toch mooi een dag! Ook kun 
je tijdens die zware dagen in de ten-
tamenzaal of het OGO-hokje altijd 
bij GEWIS terecht voor een ijskoud 
blikje fris en je dagelijkse portie 
chips, m&m’s en skittles. Ook dit 
verzorgt de BAC, natuurlijk met ont-
zettend veel liefde! 

Maar de BAC is meer dan dat, wij 
zijn ook een ontzettend gezellige en 
toffe commissie! Zo gaan we ook elk 
jaar een weekendje met elkaar weg 
en hebben we het jaarlijkse etentje. 
Ook organiseren we jaarlijks een 

aantal bijzondere borrels, zoals de 
carnavalsborrel. Al met al beleven 
we een hoop plezier met elkaar!

Even over mezelf, ik ben op dit mo-
ment het jongste en nieuwste lid 
van de BAC. Ik ben op het moment 
dat ik dit schrijf een maand lid. Een 
paar maanden geleden werd mijn 
interesse in de BAC aangewakkerd, 
de club had leden nodig en ik ging 
er over nadenken. Na een paar keer 
meegeholpen te hebben met oprui-
men werd ik feut. Feutschap klinkt 
misschien eng, maar je hoeft niet 
bang te zijn. Het is vooral belangrijk 
dat je leert om mooie biertjes te tap-
pen, om mensen goed te helpen en 
hoe het opruimen in zijn werk gaat. 
Verder zul je bij de altijd gezellige 
vergaderingen aanwezig zijn. Ook 
is het feutschap er voor de feut zelf, 
om te kijken of de BAC echt iets voor 
hem/haar is!

Na een niet al te lange tijd werd ik 
lid en ik hoop dat nog velen mijn 
voorbeeld zullen volgen! Als je inte-
resse hebt om een keer gezellig mee 
op te ruimen na de borrel, kun je al-
tijd één van onze leden aanspreken, 
tijdens de borrel herkenbaar aan de 
zwarte giletjes. Dit is helemaal vrij-
blijvend. Natuurlijk moet je het als 
BAC-lid niet erg vinden om bijna 
elke donderdagmiddag aanwezig te 
zijn en het gezellig vinden om achter 
een bar te staan! Als dat allemaal zo 

is, hopen we je ooit te kunnen 
verwelkomen als BAC-lid en zul 
je een hoop leuke momenten 
mee gaan maken! We zullen ont-
zettend blij met je zijn, want hoe 
tof de BAC nu ook is, we hebben 
echt nieuwe leden nodig!

Tot slot, om het toch nog even 
over het zonnige voorjaar te heb-
ben, de Lentebok is weer ver-
krijgbaar! Kom de nieuwe Len-
tebok vooral even proeven op de 
borrel, voor maar €0,80!

Tagliatelle carbonara
M

arlous Theunissen (S
uprem

um
redactie)
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hoog vuur de pangasius en de gar-
nalen in de knoflook tot ze gaar zijn. 
Klop de eieren en eidooiers samen 
met een eetlepel olijfolie los in een 
kommetje. Meng dit met de kaas, 
peterselie en bieslook. Voeg zout en 
peper naar smaak toe. 
Controleer de tagliatelle of hij gaar 
is. Het lekkerste is het als hij goed 
al dente afgegoten wordt. In de wok, 
waar net de vis in is gebakken, wat 
olie doen en de afgegoten tagliatel-
le weer opbakken op middelmatig 
vuur. Het vuur laag zetten en het 
eimengsel over de tagliatelle gie-
ten. Met een pollepel rustig blijven 
roeren. Als de kaas slierten begint 
te vormen het vuur uitzetten. Voeg 
daarna de vis toe en roer nog even 

door. Serveer nu zo 
snel mogelijk uit, dan 
is hij het lekkerst!

Erg lekker met een 
frisse wortelsalade, 
zo krijg je ook nog je 
groenten binnen.

Smakelijk eten!

Simpel toch? Je koopt een 
pakje carbonara saus in de 

supermarkt, voert de instructies 
uit zoals vermeld op het pakje, 
zet de pan op tafel en aanvallen 
maar. Toch zijn die saus-uit-pak-
jes ook niet alles. Daarom een 
nieuwe rubriek: studentenre-
cepten. Dagelijkse gerechten uit 
de studentenkeuken, maar dan 
op oorspronkelijke wijze bereid. 
Lekkerder, en vaak net zo mak-
kelijk!

Deze editie is de door studenten veel 
gegeten macaroni carbonara aan de 
beurt. Als je deze saus in de win-
kel koopt moet je er vaak melk of 
room aan toevoegen, waardoor hij 
erg zwaar wordt. De oorspronkelijke 
saus is gebaseerd op eieren, waar-
door hij wel wat luchtiger aandoet 
maar nog beter vult!

Voor de studenten die geen vis lus-
ten, kan de vis vervangen worden 
door pancetta (Italiaanse ontbijt-
spek).

Bereiding
Snijd de pangasiusfilet in blokjes 
van ongeveer 2x2cm, hak de knof-
look klein en rasp de kaas. Zet 1,5 
tot 2 liter water op. Voeg, zodra het 
water kookt een snufje zout, een eet-
lepel olijfolie en de tagliatelle toe. 
Bak nu (in een grote wok) op een 

Ingredienten voor 4 personen
4 eieren
2 eierdooiers (eigeel)
150 gram Padano kaas
4 tenen knoflook
2 pangasiusfilets (diepvries of vers)
1 zakje gepelde jumbo garnalen  
(van de Euroshopper zijn erg lek-
ker)
2 eetlepels gehakte (verse) peterselie
eventueel 1 eetlepel bieslook
300-400 gram 
tagliatelle
peper
zout
olijfolie
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π is wrong (srsly!)

‘What is wrong with π?’ you 
might ask. The ratio bet-

ween diameter and circum-
ference of a circle surely is 
3 .14159265358979323846, 
so what is the problem? Well, 
think about that definition 
for a moment: why would you 
want to relate the diameter 
and the circumference? The 
diameter is hardly ever used. 
So, would it not make more 
sense to relate the radius and 
the circumference? Well, YES! 
 
Ever since we studied geometry, 
the circle has been regarded as the 
most perfect of shapes. Elegant in 
its definition; the set of points with 
equal distance to a given point. 
Elegant in its smooth shape. The 
discovery of π was a great day for 
geometers (NOT geometrists1). But 
at the same time, π is the biggest 
mistake in all of geometry - in all 
of mathematics, I would even say. 
 
This is a sad realization and many 
will deny the wrongness of π. Imagi-
ne the nerds celebrating π day, in ce-
lebration of the entirely wrong num-
ber. Think of people memorizing the 
first thousand digits of a completely 
irrelevant constant; supercomputers 
computing 5 trillion digits of the big-
gest mistake in mathematics. Maybe 
you, dear reader, are a proponent of 
π. Let me tell you: you are wrong!  
 
Making a full turn is to turn an an-
gle of 2π. Why is one turn not just 
π? Π is actually half it should be, 
because it uses diameter instead 
of radius. You might say this is a 
minor inconvenience, but it is not. 
The most important of constants 
is off by a factor 2. The π is a lie! 

1 Urbandictionary.com: “Ge-
ometrist -- One who works with ang-
les. Someone who always has an ul-
terior motive or some kind of scam”.

Okay, so what is the alternative? It is 
not an option to redefine π to accom-
modate for this new insight, unless 
you want to redo all of mathematics 
back to antiquity. So let us define a 
new constant which will be the true 
circle constant. That constant is τ.
 
The Greek letter τ is similar in ap-
pearance to π, but with one less leg. 
To make one full turn on a circle is 
to make an angle of one τ instead 
of two π. This is how it should be. 
Another reason for the letter τ is 
that it comes from the Greek word 
for ‘turn’: tornos (maar dan griekse 
letters).  
 
Fortunately, with τ we can easily 
fix this ancient error. A smooth 
transition from π to τ is possible: at 
the top of any document using π, 
simply define τ to be two π and use 
τ from there. Only τ can truly mirror 
the elegance of the circle.   
 
This elegance can be illustrated 
by seeing what happens to Euler’s 
formula and Euler’s identity when 
we use the right circle constant τ 
instead of the awful π. 
 

τ = 6.283185307179586476925
2867665590057683943387987
5021164194988918461563281
2572417997256069650684234
1359642961730265646132941
8768921910116446345071881
6256962234900568205403877
0422111192892458979098607
639288576219513318668922
569512964675735663305424
0381829129713384692069722
0908653296426787214520498-
282547449174013212631176...

N
icky G

erritsen

I
N
F
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(Over verenigingen uitnodigen)
Vincent: “...en NSA ook.”
Jesper: “Wat?”
Vincent: “N S A”
Jesper: “Oh, ik verstond ‘en SA’.”
Sebas: “Ja, dat zei hij ook.”

Vincent bekijkt tijdens de borrel een mannenblad
Vincent: “Ooooh ooh kijk hier WOOOHOOOO!” 
(hij wijst druk naar een review van Need for Speed Hot Pursuit)

Tom tijdens een discussie over het toegenomen gewicht van Jesper:
“Toen je binnenkwam dacht ik dat je een bord pannenkoeken bij je had, 
maar dat waren je onderkinnen.”

Vincent: “Dus jij wilt dat ik het telefoonnummer voor je intoets, zal ik 0611
bellen.”
Willem Mouwen & Pieter Koks: “Huh... wat is 0611.”

Euler’s formula  
ei θ  = cos θ + i sin θ
 
for θ = τ becomes

ei τ  = cos τ + i sin τ 
     = 1 + i × 0
 = 1  
    
The complex exponential of the 

circle constant is unity. Or interpre-
ted geometrically, rotating by a full 
turn is 1. Is that not so much more 
beautiful than ei\π = -1?  
 
There are many more good reasons 
to use τ instead of π. It is time to 
correct this mistake. We are at the 
turning point (no pun intended). 
The revolution (lol pun) has arrived!

Using π instead of τ is like having yang 
without your ying
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ACtiviteiten

Kwartiel 3 is weer voorbij, dus 
hier een update van de AC.

PannenkoekenbACken
We dAChten, laten we eens iets 
nieuws verzinnen! Na zo’n 236 idee-
en afgekeurd te hebben, kwamen we 
met pannenkoeken. Deze zijn lek-
ker, makkelijk te bakken en ieder-
een heeft er zijn eigen lievelingsbeleg 
op. Een paar pannen, een zooi be-
slag, en dan komt het wel goed. Het 
duurde even, maar op het moment 
van de waarheid was de inschrijflijst 
toch echt bomvol! Het was een gezel-
schap van jong en oud, pannenkoe-
kenveteranen en pancake-virgins, 
want ook een grote groep buiten-
landse studenten kwam van deze 
Hollandse gewoonte genieten. Uren-
lang maakte iedereen rijkelijk be-
legde pannenkoeken, het is dan ook 
moeilijk van zoiets lekkers verzadigd 
te raken. Ondanks de lange wacht-
tijd was dit duidelijk een succes, dus 
wellicht komt deze ACtiviteit nog een 
keer terug.

AC Lasergamen
Er zijn ook ACtiviteiten die iedereen 
al zo vaak gezien heeft als het aantal 
jaren dat hij of zij hier studeert, en 
dat is niet zonder reden. Lasergamen 
is elk jaar weer een feest en ook dit 
jaar konden een hoop mensen el-
kaar overhoop knallen met voor een 
mens onschadelijke laserstralen. In 
de Laserquest aan het Stratumseind 
was het dan ook een grote drukte, 
maar dat kwam niet alleen door ons; 
de hele avond was volgeboekt. Wel 
was het een van de redenen dat we 
helaas niet objectief hebben kun-
nen vaststellen welke GEWIS’er nou 
kampioen laserknallen is. Aan het 
systeem ontbreekt namelijk ook de 
feature om van afgelopen wedstrij-
den de scores te achterhalen. Toch 
leek dat de pret niet te kunnen druk-
ken en ging iedereen voldaan naar 
huis... of naar de kroeg (afhankelijk 
van wat dichterbij was).

AC Darttoernooi
In een heus dartcafé niet ver van de 
campus stonden op een avond een 
aantal studenten, onder het genot 
van een paar biertjes, pijltjes rich-
ting een bord te gooien. Deze AC-
tiviteit was niet zo drukbezocht als 
andere, misschien omdat de leden 
denken dat ze niet kunnen darten. 
Dat wisten deze dappere studenten 
wel zeker, maar dat kon ze niet te-
genhouden om toch met de levens-
gevaarlijke projectielen in het rond 
te mikken. Edward Brinkmann leek 
even ongeslagen te gaan winnen, 
maar op het laatste moment scoor-
de Jeroen van de Ven toch nog een 
gelukstreffer. Had hij toch nog iets 
gewonnen. 

AC Cocktailavond
Ook de AC Cocktailavond is nieuw. 
Wie kwam kon rekenen op een aan-
tal heerlijke en prachtige cocktails, 
zelfgemaakt na uitleg van onze eigen 
Tom Slenders, een waardig docent. 
De diverse glazen staan te glanzen 
tussen de ingredienten en de men-
sen wagen voorzichtig een poging 
om hun eerste cocktail te ‘bouwen’. 
Ook de meer ingewikkelde cocktails 
staan op de kaart, en al gauw is ie-
dereen aan de haal met cocktailsha-
kers, strainers, crushed ice en krul-
letjes citroenschil. Een avond met 
klasse was het zeker. Nadat ieder-
een ruim voorzien is van zijn portie 
cock- of ‘mock’-tails is het helaas tijd 
om de boel op te ruimen, zodat we 
nog vlak voor elf uur uit het gebouw 
kunnen ontsnappen.
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Reactie op “Nieuwe Bachelor-tracks”

Dit is een reactie op het ar-
tikel van Kevin van der Pol 

over “Nieuwe Bachelor-tracks” 
in Supremum 43/2.

Het doet mij altijd deugd als studen-
ten blijk geven hart voor hun op-
leiding te hebben. En zeker als die 
opleiding de bachelor Technische 
Informatica betreft, waar ik sinds 
september 2010 opleidingsdirecteur 
van ben.

Kevin van der Pol is duidelijk betrok-
ken bij de opleiding, zo blijkt uit zijn 
opiniestuk in de laatste Supremum. 
En ook bij de eerdere lunchdiscus-
sie liet hij zich niet onbetuigd. Hij 
maakt zich zorgen, en verpakt die 
zorg constructief in een vijftal advie-
zen voor het verbeteren van de track 
Software Science in het vernieuwde 
curriculum van BTI. Hieronder zal ik 
zijn adviezen een voor een onder de 
loep nemen.

1. Schuif “softe” vakken dan ook 
naar Web Science.
Kevin noemt de nieuwe track Web 
Science soft omdat hier gammavak-
ken in opgenomen zijn zoals psycho-
logie, economie en sociologie, dat 
alles gerelateerd aan het internet en 
het gebruik ervan.
 
Ik wil hierbij graag opmerken dat 
soft in bovenstaande betekenis  niet 
per definitie makkelijk is  (een ba-
siscursus gedragspsychologie zal 
menige informaticastudent hard val-
len). Maar Kevins advies is om en-
kele slechte, want naar zijn mening 
inhoudelijk weinig voorstellende 
vakken, dan maar uit het Software 
Science curriculum te halen (maar 
ze mogen wel in Web Science blij-
ven). Het betreft echter vakken die 
qua onderwerp tot het domein van 
elke informatica-ingenieur behoren. 
Dat ze in zijn ogen niet goed worden 
vormgegeven staat daar los van. Ik 
zie zijn advies dan ook meer als een 

aansporing om nog eens goed naar 
de uitvoering van deze vakken te kij-
ken.  Hetgeen ik samen met de do-
centen zal doen. 
 
2. Laat de “harde” vakken niet he-
lemaal verdwijnen.
Ja, er gaan enkele vakken verdwij-
nen, vakken die Kevin typeert als 
“waar tenminste een stevig potje 
wordt gerekend”, harde informati-
cavakken.  Hij noemt Functioneel 
Programmeren en Gedistribueerde 
Algoritmen. In het eerste jaar ver-
dwijnen ook enkele wiskundevak-
ken. Daar komt meer OGO voor in de 
plaats, en keuzeruimte van 12 ects. 
Ik geef volmondig toe dat het pro-
gramma daarmee iets makkelijker 
(dus ook studeerbaarder) wordt ge-
maakt. Maar is dat erg? Ikzelf denk 
dat de knip die bij de komst van de 
BaMa is geplaatst er toe heeft geleid 
dat de bachelor naar verhouding te 
moeilijk is geworden en de master te 
gemakkelijk. Dat horen we ook vaak 
van de eigen studenten die door-
stromen in een van onze masterop-
leidingen. Ik zou dat meer in balans 
gebracht willen zien, en denk dat het 
verschuiven van sommige pittige on-
derwerpen naar de master daaraan 
kan bijdragen.  Of dit ook gaat ge-
beuren is nog een punt van discus-
sie met de opleidingsdirecteur van 
het graduate program.  Overigens is 
bij het laatste accreditatieonderzoek 
van de bacheloropleiding ook expli-
ciet aangegeven dat onze tentamens 
(die toch het niveau weergeven dat 
wij ambiëren) aan de moeilijke kant 
zijn.

Kevin stelt voor om de verdwijnende 
vakken in stand te houden en als 
keuzevakken aan te bieden.  Dat 
zal zeker voor de wiskundevakken 
kunnen, waarbij we dan wel aan wil-
len sluiten bij bestaande vakken uit 
de bachelor Technische Wiskunde 
(vanwege efficiency). Vakken die 
naar de master verschuiven kunnen 

uiteraard niet als keuzevak in de ba-
chelor fungeren. Maar in ieder geval 
krijgt de ambitieuze student de mo-
gelijkheid  een capita selecta keuze-
vak te doen. Daarin kan een onder-
werp nader uitgediept worden, onder 
begeleiding van een staflid, en aan 
onderzoek geroken worden. Overi-
gens moet het precieze aanbod van 
keuzevakken nog nader uitgewerkt 
worden. In ieder geval staan de vak-
ken uit de niet gekozen track tot 
ieders beschikking, maar die zullen 
niet bij iedereen aanslaan. Hoewel,  
een Web Science vak als Intelligent 
Services, over gebruik van artificial 
intelligence technieken bij moderne 
vormen van process en data mining 
lijkt mij zelfs voor doorgewinterde 
Software Science studenten interes-
sant èn nuttig.

3. Sommige docenten leren het nooit.
En dan gaat het dus over de beheer-
sing van het Engels. Die volgens 
Kevin bij sommigen belabberd is. 

Inmiddels is bij de masterdocenten 
de Engelse assessment verplicht en 
zijn diegenen die niet het vereiste ni-
veau halen verbetertrajecten gestart. 
Minimum niveau is CFE C1 (TU/e-
breed vastgesteld).
 
De docenten die in de bachelor in het 
Engels college gaan geven moeten 
aan diezelfde eis voldoen, en die as-
sessments zijn nu aan de gang voor 
de groep docenten uit het eerste jaar.  
Ik wil niet beweren dat hiermee alle 
problemen zijn opgelost, maar denk 
wel dat het niveau voldoende zal zijn 
om verantwoord te kunnen doceren.  
Voor studenten die zelf moeite heb-
ben met  Engels worden in het eer-
ste semester cursussen aangeboden 
(gratis, maar buiten het pakket). 
Deze leiden tot eindniveau CFE B2.

4. Geef vakken de ruimte.
Kevin meldt hier dat er in de loop 
der jaren steeds weer gesleuteld is 
aan de doorlooptijd van vakken en 
dat dat weinig heeft opgeleverd. Hij 
voorziet dat de voorgenomen veran-

dering (alles in kwartielen) behalve 
gedoe verder niks zal opleveren. 
De beslissing om van semesters 
naar kwartielen over te stappen is 
genomen omdat uit onderwijskun-
dig onderzoek blijkt dat minder vak-
ken tegelijkertijd het studiesucces 
bevordert. [1] Maar er is ook bezin-
kingstijd nodig, dus 1 vak van 3 ects 
in 2 weken is weer geen goed idee. 
Met de keuze van drie vakken in een 
kwartiel (10 weken) hopen we hier 
een optimum te bereiken.  In ieder 
geval wordt zo de studielast beter 
verspreid over een semester.
 
Bovendien biedt het kwartielsysteem 
voordelen ten opzichte van een se-
mestersysteem bij de planning van 
vakken die een volgorderelatie heb-
ben. En die hebben we in de bache-
lor nogal wat!

5. Curriculum is niet het enige. 
Het advies van Kevin is hier dat do-
centen die geen les kunnen geven 
dat ook niet moeten doen. Of op 
een andere manier hun vak moeten 
geven. Daar kan ik het alleen maar 
mee eens zijn. Gelukkig wordt bij 
het aannemen van nieuwe stafleden 
voortaan ook naar onderwijskwali-
teit gekeken en wordt geëist dat men 
binnen een bepaalde tijd de basis-
kwalificatie onderwijs (BKO) heeft 
behaald; zo niet dan krijgt men geen 
vaste aanstelling. Desalniettemin 
zullen er altijd kwaliteitsverschillen 
blijven. Net als bij studenten. En ook 
dat is niet erg.

Wie met mij verder in discussie wil 
over het nieuwe curriculum is wel-
kom. Al dan niet via Supremum.  

Kamer HG 6.41
Email: m.v.lierop@tue.nl

Referentie:
[1] http://wikipedia.fsw.leiden-
univ.nl:8080/IclonWiki/index.
php?title=Onderwijsrendement 



2120

B
ou

de
w

ijn
 v

an
 D

on
ge

n

o
n
d
e
rw

ij
s

Interview met: Boudewijn van Dongen

Na meerdere malen agenda’s 
naast elkaar gelegd te heb-

ben, is het dan eindelijk gelukt 
om Boudewijn van Dongen, post-
doc in Proces Mining, te strikken 
voor een interview. Vol enthousi-
asme gaf hij antwoord op onze 
vragen, en wat is er nou leuker 
om eens te praten met een do-
cent die het ook echt leuk vindt 
om college te geven?

Wat wilde je worden toen je op de 
basisschool zat?
“Informaticus, erg he?” Toen Boude-
wijn in groep zes zat werden er acht 
Commodore 64’s op school geinstal-
leerd. Hij was meteen verkocht. In 
1998 koos hij voor een dubbele pro-
pedeuse wiskunde/informatica aan 
de TU/e, omdat hij niet zeker wist of 
hij wel tussen de “computer nerds” 
thuis hoorde. In het vierde jaar werd 
zijn richting binnen de informatica 
duidelijk: hij ging bedrijfsinformati-
ca doen, binnen wiskunde bij Onno 
Boxma. Er volgde een promotie bij 
bedrijfskunde binnen een groep die 
zeer nauw samenwerkt met informa-
tica. In 2007 nam hij een postdoc 
positie aan, waarna hij doorstroom-
de naar de positie docent. “Ik heb 
nooit hoeven solliciteren.” 

Waarom het academische leven?
“Ik werd iedere keer gevraagd om te 
blijven, dus ik heb er eigenlijk nooit 
over na hoeven denken.” Het nadeel 
van het academische leven vindt hij 
wel dat je geacht wordt veel in het 
buitenland te verblijven. “Ik ben af-
gestudeerd in Limburg, dat was bui-
tenlands genoeg!”

Echt honkvast, dus?
“Inderdaad.” Maar hij vindt de inter-
nationale cultuur binnen zijn groep 
wel erg leuk. Hij werkt in een groep 
van twintig personen, waarvan vier 
vaste staf zijn - heel dynamisch dus. 
Zijn vrouw komt uit Servie, waar-
door hij de problemen die buitenlan-
ders ondervinden als ze naar Neder-
land verhuizen goed begrijpt.

Ben je lid/actief geweest van/bin-
nen GEWIS tijdens je studie?
“Volgens mij werd je toen automa-
tisch lid voor het leven.” Hij is nooit 
erg actief geweest, maar heeft wel 
ooit een bankstel en twee kasten 
gedoneerd. Wie weet staan deze er 
nog...

Ben je sportief?
“Nee, niet echt. Ik ben tijdens de in-
tro lid geworden van Totelos, maar 
heb daar nooit iets mee gedaan.” 
Verder is hij vanwege een vriendin 
ook ooit lid geweest van de zeilver-
eniging Boreas. “Ik ben op een paar 
zeilweekendjes meegeweest.”

Je hebt een heel mooi gereed-
schapsetje aan de muur hangen...
“Ik ben een echte doe-het-zelver, 
maar ja, je eigen huis is snel af.” 
Dus gaat hij bij vrienden klussen. 
“Je bent mij soms vier weken kwijt 
als ik een huis aan het verbouwen 
ben. Maar ssh, straks wil iedereen 
dat ik bij hen kom klussen.”

College geven of onderzoek doen?
“College geven!” Veel docenten schij-
nen te klagen over de onderwijslast, 
maar volgens hem moet je beide din-

gen leuk vinden om 
een goede docent te 
zijn. Het frustreert 
hem dat de univer-
siteit tot sinds kort 
niet heeft ingegre-
pen als een docent 
niet goed kon do-
ceren en dat soms 

nog steeds niet doet. Hij zou graag 
een vorm van beloningsmodel willen 
zien voor echt goede docenten. Wel 
juicht hij de nieuwe cursussen En-
gels, presentatievaardigheden, e.d. 
voor docenten toe.

Hoe denk jij over de mogelijke be-
zuinigingen op het onderwijs?
“Ik snap waar de bezuinigingen van-
daan komen, en ik denk ook dat het 

Naam  Boudewijn van Dongen
Leeftijd  31
Huwelijksstatus  Geregistreerd partner
Kinderen Zoontje Boris van bijna 3
Woonplaats Eindhoven - Blixembosch
Geboorteplaats Dongen (ja, dat is toeval)
Hobbies  Doe-het-zelven en motorrijden

deels door de universiteiten zelf is 
veroorzaakt. Maar ik ben het niet 
eens met de manier waarop de uni-
versiteiten gestraft worden.” 

Is er nog iets dat je kwijt wilt?
“Ik vind het fijn om feedback te krij-
gen van studenten en probeer ook 
gebruik te maken van constructief 
commentaar.”

I
N
F
I
M
A

Over Rob en zijn toekomstige vriendin op een BAC-vergadering:
Bas: “Maar... eh... heb je wel een condoom bij je?”
Rob: “Ja hoor, ik ben goed voorbereid!”
Bas: “Mooi, anders heb ik er nog wel vijf voor je...”

Bas: “Gerard, doe je broek uit, het is zo voorbij!”

(Bij het bekijken van aantal searches op personen)
Nicky: Maar wie zoekt er dan 840 keer op Rob van Wijk?
Jesper: Eeuh, Nicky, daar staat Bert vd Laar.

Jasper L.: “Kijk, die inschrijflijst voor de intro-ouders voor volgend jaar 
hangt er.”
Omar: “Oh mooi, kan ik me mooi inschrijven met Rick...”
Omar: “...maar wat betekent P en waarom V of X?”
Jasper L.: “Dan moet je invullen of je je P al hebt, dan moet je een vinkje of 
een kruisje neerzetten.”
Omar: “-zucht- ik zet wel een B van ‘Bijna’.”

Tijdens OGO2.2:
Wouter: “Heeft iedere robot een eigen thuisvakje of kunnen ze overlappen??”
Sander: “Beide...”
Iedereen: “Whaha!!”
Andere Sander: “Ging het eigenlijk over een thuisvakje of een eindvakje?”
Wouter: “Da’s hetzelfde...”

Quirijn (in een email over downtime van de SEP server): “De stroom is net 
uitgevallen in ongeveer de halve straat. Ondanks de coolheid van Linux 
komt dit operating system niet erg ver zonder stroom.”

Edwin: “Jesper, waarom heb jij mijn broek aan!?”
Jesper: “Edwin, jij hebt mijn riem om!”

Sebas: “Eerst die neger schoppen die mijn fiets gejat heeft.”
Edwin: “Racist! Het kan ook een Marokkaan zijn!”

Boudewijn van Dongen (instructeur BIS): “Unfortunately, on the blackbord, 
things I do wrong don’t turn red so I have to be careful.”

Thom: “Kay, waarom staan er allemaal smileys in je Analyse-werk?”
Kay (vol verbazing dat Thom dit niet zag): “Dat zijn implicaties!”
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Aggresieve vorm van gymnastiek

Ik kom aan in het sportcentrum 
op woensdag om 17:00 en sta 

voor de dichte deur van de dojo. 
Ik vraag aan een jongen die daar 
staat of hij ook bij de capoeira 
groep hoort. Hij blijkt er inder-
daad voor te zijn gekomen, maar 
het is ook zijn eerste keer en hij 
weet dus ook niet waar de do-
cent is. Zo’n 10 minuten te laat 
komt de docent aanwandelen 
met een muziekinstallatie en de 
sleutel en een inmiddels gear-
riveerde mede-capoeira student 
legt uit dat 17:00 nogal een las-
tige tijd is voor veel mensen, 
waardoor ze vaak wat laat be-
ginnen.

De groep is klein vandaag - we staan 
er uiteindelijk met z’n negenen. 
“Meestal zijn we met een grotere 
groep.”

De warming up lijkt redelijk stan-
daard - we rennen een paar rondjes, 
zwaaien wat met onze armen, rek-
ken en strekken, en dan... dan gaat 
de docent opeens in de “teddy-bear 
stand” op z’n kop staan. Oei. Voor 
iemand die niet zo’n bijster goede 
balans heeft is dit een behoorlijke 
opgave. Ik faal hier redelijk hard in. 
Gelukkig lukt het mij later in de les 
wel enigszins. “De truc is om met het 
MIDDEN van je hoofd op de grond te 
rusten.” 

Dan begint de echte lol. Wederom 
lijkt het eerst redelijk makkelijk - een 
paar radslagen, de basispas leren, 
en dan voorzichtig over elkaar heen 
schoppen en ontwijken. Dan komen 
achterwaardse trappen. “Ok,” denk 
ik, “ik kan dit wel.” En dan moet 
je opeens een zijwaardse vliegende 
salto doen (zie plaatje). Niet mak-
kelijk, maar wel erg leuk als je het 
trucje eenmaal een beetje door hebt. 
Er komen ook enkel-handige radsla-
gen, vliegende schoppen, en een rits 
aan andere trucjes die er heel gaaf 

uitzien, maar die niet daadwerkelijk 
nuttig zouden zijn in een gevecht.

Capoeira moet je daarom ook niet 
verwarren met een “normale” vecht-
sport zoals karate, judo, taekwondo, 
oid. Tijdens de hele les speelt muziek 
en de sport zelf kan ik op dit moment 
het beste omschrijven als een aggre-
sieve vorm van gymnastiek. Hoewel 
ik niet helemaal wist wat ik er mee 
moest, moet ik toegeven dat ik de les 
erg leuk vond (ik had niet verwacht 
het zo gaaf te vinden). Toch stond ik 
een beetje raar te kijken toen de do-
cent opeens op het einde van de les 
met een tambourine, een grote trom-
mel en een soort snaarinstrument 
aan kwam zetten en op de laatste 
begon te spelen. We vormden met 
z’n allen een cirkeltje, twee mensen 
pakten de andere twee instrumenten 
en we zongen allemaal mee met de 
docent. Toen moesten iedere keer 
twee mensen de cirkel in komen en 
een “gevecht” tegen elkaar uitvoeren. 
Dit was allemaal heel vriendelijk en 
voorzichtig, maar blijkbaar als je be-
ter wordt en meer controle over je 
lichaam hebt kan je gaan proberen 
de ander ook daadwerkelijk onderuit 
te halen.

De conclusie? Niet voor iedereen, 
zeker niet iemand die een sport wil 
doen voor zelfverdediging, maar het 
kan erg leuk zijn als je een beetje 
flexibel bent en echt een aparte sport 
wilt proberen.

Ter leering ende vermaeck 
schrijf ik graag een stukje 

over het reilen en zeilen van de 
vergaderingen van de ACtiefste 
Commissie van GEWIS: de ACti-
viteiten Commissie! Sommigen 
van jullie weten vast al dat deze 
(bijna) elke week plaatsvinden 
op dinsdag in de lunchpauze.

Deze vergaderingen gaan er uiter-
aard uiterst serieus aan toe. Zo wor-
den er uitgebreide notulen gemaakt 
door onze geweldige Secretaris, die 
ruim voor de volgende vergadering 
per digitale post aan de leden wor-
den aangeboden ter controle op zelfs 
de allerkleinste fouten. Die worden 
in de volgende vergadering bespro-
ken, en voor elke fout verdient de 
notulist een letter. Heb je in de AC 
vier letters, dan heb je het privilege 
een vlaai mee te moeten nemen en 
tellen we weer opnieuw. Je spaart ze 
snel allemaal, aangezien je ze krijgt 
voor dingen als te laat komen, het 

niet sturen van beloofde mailtjes, 
het met kleine letters spellen van de 
lettercombinatie AC, etc.

Leden die ‘LAM!’ zijn is natuurlijk 
niet de enige manier dat de AC aan 
zijn vele vlaaien komt. Elk lid dat bij 
de AC komt of de AC verlaat neemt 
in de praktijk daarvoor een vlaai 
mee. Bovendien zijn we bij de AC 
zuinig op ons geld: bij elke gekoch-
te vlaai wordt een stempel op onze 
spaarkaart gezet zodat we optimaal 
waar voor ons geld krijgen. Hierdoor 
krijgen we bij elke 10 vlaaien die we 
consumeren nog een vlaai gratis!

Nu lijkt het net alsof onze uiterst se-
rieuze vergaderingen alleen om vlaai 
gaan. Dat is natuurlijk niet helemaal 
waar. Om dit te bewijzen sluit ik af 
met wat kleine uittreksels van AC 
notulen uit den ouden doosch. Tot 
ziens op onze ACtiviteiten of mis-
schien op een van onze vergaderin-
gen!

Vlaai
Jeroen van de Ven (A

C
)
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1119, r47: Als alternatief wordt AC Zwemmen voorgesteld. Hierop volgt 
een verhaal over het haar van Chris. ReACties hierop zijn “ieuw” en “Aap”.

1120, r65: Betaalt is in dit geval met een ‘d’.
r108: 13:11: Coen verlaat zomaar de vergadering en krijgt hiervoor een 
letter
r132: Frank: Wisten jullie dat er een spermavlak op mijn shirt zit?

1121, r14: Hans is niet aanwezig, ondanks het feit dat hij zich niet heeft 
afgemeld voor de vergadering. Om die reden wordt er gesuggereerd dat 
het scriptje op zijn server dat iedere week automatisch een afmelding 
stuurt niet meer werkt.

1122, r32: Er is een mail aan dhr. B. Kubista (Bob) over relatiegeschen-
ken. Dit kan geen spam zijn, want volgens Coen kwam er geen spam 
meer over de AC-mail.
r34: Pieter maakt een opmerking die niet genotuleerd mag worden.
r79: Een andere ACtiviteit die naar voren kwam was om buitenlanders 
allerlei woorden uit te laten spreken. Rob kwam met de leukste: ‘na-
maakpaashaasschaamhaarverzamelaar’.

1127, r33: Pieter: Als de AC winst draait snap ik het niet.
r63: Frank zegt dat hij Peter “aantrekkelijk” vindt.
r68: Volgens goede traditie zijn hier geen kandidaten voor, het is mis-
schien mogelijk Jesper en Tom de posities van penningmeester en secre-
taris aan te naaien.
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Foreign Student

So why did you come to study 
in the Netherlands? -- He-

reby I would like to finally give 
an answer to each and every 
one of you that is wondering 
about that. First of all: I cannot 
hear this question anymore, so 
please, if I have not met you yet 
and I accidentally run into you 
at a party, please be a little bit 
more creative in coming up with 
a question to ask me. Secondly: 
I came here, because I wanted 
to experience a different cultu-
re, while at the same time being 
able to afford the living and tui-
tion fees and get a high level of 
education.

Talking about high level of educa-
tion, how do you Dutch guys ma-
nage to get all the course work done, 
study for all the exams, have a part 
time job, do sports and at the same 
time get wasted each and every 
Thursday afternoon and then go out 
partying for the rest of the night? 
Every Thursday people make me 
drink beer at the borrel, then there 
is the Christmas borrel, the new-
year’s borrel, the Halloween bor-
rel, countless birthday borrels, the 
hooray-exams-are-over borrel, the 
I-forgot-the-reason-for-this-borrel 
borrel and finally the there-is-no-re-
ason-we-just-want-to-drink borrel. I 
think I am drinking more beer here 
than I have ever managed to drink at 
Oktoberfest. And yes, I do like Okto-
berfest beer better than the stuff you 
drink here.

Another positive thing about this 
country that I would like to mention 
is the easiness of the people here. 
You have a problem? Someone can 
help you with it and make it work. 
The university offers help to us in-
ternationals in every way. We can 
turn to STU when we have problems, 
we can ask people in GEWIS when 
we are in need of something, we can 

discuss with the professors when we 
have issues on a course. People in 
the canteen smile at you when they 
sell you a coffee at 9 a.m. instead of 
being grumpy and still half asleep. 
People in the supermarket help you 
find things you cannot find instead 
of laughing and thinking: “Haha, 
stupid Germans!” And people will 
switch to speaking English with you, 
as soon as they notice that your 
Dutch is not quite as polished as 
their English. In this country and 
university one feels welcome.

As a final statement, I would like to 
say: “You’re welcome, Nik!” He pre-
viously wrote an article in this sec-
tion and thanked me for helping him 
decrypt the Dutch labels at IKEA. I 
must say I love this language. It is 
so much fun for me to learn it even if 
I sometimes simply end up speaking 
German with a Dutch accent. Howe-
ver, it is somewhat hard to learn a 
language in a country where people 
constantly speak English to you. As 
much as I enjoy being able to com-
municate with everyone so easily, it 
is a bit difficult to learn a language 
when you cannot practice it.

This place is definitely a great place 
to study. Even though the language 
and the beer might not be as great 
as in Germany, I definitely appreci-
ate the people that I meet here. It is 
not only the Dutch people that make 
this place special, but also all the in-
ternational people. They make Eind-
hoven a creative and beautiful place 
to live. This city belongs to one of the 
seven most intelligent communities 
in the world and I am proud to be 
part of it.

Protest op 21 januari

De zogenaamde “C+1-rege-
ling”, waarbij een student 

beboet wordt als deze meer 
dan 1 jaar uitloopt op zijn stu-
die, kwam bij iedereen als een 
verrassing. Als reactie hierop 
organiseerden de landelijke stu-
denten vakbond (LSVb), het In-
terstedelijk Studenten Overleg 
(ISO) en de Landelijke Kamer 
van Verenigingen (LKvV) op 21 
januari 2011 een manifestatie op 
het Malieveld in Den Haag om de 
regering duidelijk te maken dat 
studenten en docenten niet blij 
zijn met de maatregel.

Al vroeg op de dag verzamelde een 
grote groep studenten, waaronder 
veel GEWIS’ers, zich op het Simon 
Stevin-plein voor het Hoofdgebouw. 
De eerder gemaakte spandoeken 
werden nog een laatste maal gecon-
troleerd en waar nodig bijgewerkt 
met een stift. Omroep Brabant was 
ook aanwezig om studenten te vra-

gen hoe zij benadeeld worden door 
de regeringsplannen. Door een 
werkgroep, opgezet door Groep-één 
en de PF, is busvervoer geregeld 
naar Den Haag en al gauw kwamen 
3 tourbussen de campus op rijden. 
Bij aankomst op het Malieveld, waar 
we door de grote verkeersdrukte in 
Den Haag enigszins verlaat arriveer-
den, stond het veld al goed vol met 
studenten en was de muziek van de 
aanwezige DJ al van ver te horen.

Ondanks de grote drukte op het 
veld waren de TU/e-studenten goed 
te zien. Een groot aantal spandoe-
ken met gevatte leuzen en een groot 
TU/e-spandoek trokken de aan-
dacht van de aanwezige media. Hoe-
wel er veel politici aanwezig waren, 
de een met grotere beloftes dan de 
andere, is nog steeds onzeker of de 
manifestatie het gewenste effect zal 
hebben. Halbe Zijlstra (VVD) en San-
der de Rouwe (CDA) wilden ter plek-
ke in ieder geval nog niks toegeven. 
We wachten het nieuws af...
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Hey lief lid, dus jij wilt iets be-
tekenen voor GEWIS en wilt 

een commissie in?

Super, dat is iets om trots op te zijn!
Maar jeetje, wat zijn er toch veel 
commissies, zo kun je er geen kiezen 
natuurlijk.

Huidige commissies van het Bestuur
Jesper: GEZWEM
 JBC
 WebCommissie
 SymCo 11
 Lustrum commissie
 AVC Huijgens

Edwin: GEZWEM
 JBC
 C4
 Supremum
 Lustrum commissie
 GEFLITST

Sebas: Supremum
 CBC
 GEHACK
 SymCo 11
 GEFLITST

Vincent: CBC
 GEFLITST
 KKK

Ralph: Supremum

Om jou een eind op weg te helpen 
hebben een diagram voor jou ge-
maakt! Volg de juiste antwoorden en 
je komt uit bij de voor jou perfecte 
commissie.

Succes!
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Naast het bestuur dat een 
Commissie keuze diagram 

heeft gemaakt is er via babbel@
gewis.nl ook gevraagd of er le-
den waren die hun eigen variant 
in wilden leveren.
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GELIMBO intern

Naast de intensieve repetitie-
periode voor de GELIMBO 

Dieszitting hebben we als dis-
puut natuurlijk nog een aantal 
andere interne activiteiten. De 
afgelopen tijd hebben er daar-
van ook weer twee plaatsge-
vonden. Hiervan willen we jullie 
graag deelgenoot maken.

De eerst was het GELIMBO Kerstsoi-
ree op maandag 31 januari. Buiten 
GELIMBO waren hierbij ook de men-
sen aanwezig die tijdens de GELIM-
BO Dieszitting hebben meegewerkt 
aan de sketch. In dit verband wer-
den eerst bij GEWIS de opnames van 
de Dieszitting bekeken. Daarna ver-
plaatsten we ons naar een etablisse-
ment van een van de dispuutsleden 
nabij Winkelcentrum Woensel. Een 
uitgebreid veel-gangen diner werd 
voorgeschoteld met daarbij gepland 
en ongepland vermaak. Uiteindelijk 
vloeide alle gezelligheid over in een 
cantusachtige setting waarbij Rob de 
toetsen aaide. De andere muzikale 
inbreng kwam uit totaal onverwach-
te hoek toen een toevallige voorbij-
gangster aritmisch met een hotelbel 
aan de slag ging. Een zeer geslaagde 
avond met de nodige drank, spijs en 
GELIMBO-gezelligheid. Over de pro-
ductiviteit van de aansluitende dins-
dag valt weinig te zeggen.

Na dit uitermate goede begin van 
die week kon een goed einde niet 
uitblijven. Het dispuutsweekendje 
2011 stond namelijk op de agenda 
vanaf de vrijdagmiddag. Met een 
auto vol bagage en boodschappen 
gingen Vincent en ik als eerste rich-
ting het Belgische Lommel. Na enig 
gehannes met de voordeur van het 
huisje kon de open haard aangesto-
ken worden om alvast wat warmte te 
creëren voor de rest van het dispuut. 

Bij hun aankomst kon het eten op 
tafel om een goede bodem te leggen 
voor de gezellige en lange avond die 

zou volgen. Deze avond werd gevuld 
met de nodige wijn, bier, hapjes en 
spelletjes. Deze spelletjes zijn altijd 
een inspiratiebron voor ons. Naast 
het rikken komt namelijk hints ook 
steeds vaker terug en zo is het idee 
voor de hintscompetitie ontstaan 
(welke mogelijk bij het lezen van dit 
stukje al heeft plaatsgevonden op 30 
maart). Het ontwikkelen van goede 
basisvaardigheden in dit spel bevor-
dert het speelgenot, vandaar dat Rob 
waarschijnlijk ook de enige is die het 
niet leuk vindt.

De zaterdag begon met een stevige 
vergadering om vervolgens een gees-
telijke ontdekkingstocht te maken. 
Deze ontdekkingstocht deden we op 
het landgoed bij de Postelse Abdij 
(ja, die uit Villa Volta van de Efte-
ling). Naast een bezinningscentrum 
en prachtige historische abdijgebou-
wen vinden we daar een kruidentuin 
en hypermodern laboratorium. Een 
echte aanrader is de Postelse Ab-
dijkaas en het Postels bier. Deze zijn 
dan natuurlijk ook genuttigd in het 
aanpandige restaurant. 

Op de laatste dag van het dispuuts-
weekendje besloten we om gebruik 
te maken van de faciliteiten die 
een goed Center Parcs-park heeft. 
Zo verdeden we enige tijd in Aqua 
Mundo waarbij vooral de buitenwild-
waterbaan favoriet was. De moge-
lijkheden hiervan bleken nagenoeg 
eindeloos! Zelf moet ik even melden 
dat ik het concept van het koraal-
bad niet snap. Lastig onder water 
kunnen kijken naar een paar visjes 
achter glas kan mij niet boeien. Wat 
wel in de smaak viel was de Disco-
very Bay met normale aquaria, een 
waterdoolhof en een klimparcours. 
Na het opmaken van een deel van 
het overgebleven eten begon de te-
rugreis naar Eindhoven. Moe, maar 
voldaan.

Mark van Helvoort was de enige die 
met een diagram kwam die creatief 
genoeg was voor deze Supremum.
Het origineel is te vinden op 
gewis.nl/~supremum/43.3Diagram.pdf

Hieronder is zijn mooie creatie te 
vinden.
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Alex: “Alles hangt per definitie af van definities.”

Lourens had het over lelijk en dik.
Reageert Denis verontwaardigd: “Ik sport al weer een tijdje, nu ben ik alleen 
nog lelijk.”

G. Prokert over partiële afgeleiden: “Stel je bent in de bergen, zeg maar Lim-
burg ofzo, en...”
(Gelach)
G. Prokert tegen Larissa: “Jij komt uit Duitsland, jij mag hier niet over mee-
praten.”

G. Prokert tekent hoogtelijnen van een functie met 2 variabelen: “... en voor 
de negatieve waarden gebruik ik een ander kleurtje... ik heb zie ik eindelijk 
mijn creatieve roeping gevonden.”
Even later klopt er een bordenwisser op de deur.
G. Prokert: “Alsjeblieft niet uitvegen deze keer, ik heb net zo’n mooi plaatje 
getekend.”
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Last September, after 7 years 
of studying (just about...), I 

had only one hurdle to take: my 
graduation project. At the mo-
ment I am completing the pro-
ject, just a few weeks left to put 
on the finishing touches.

But before that moment in Septem-
ber, some months had already pas-
sed in which I had to decide what 
kind of problem I should try to tac-
kle. Pure theoretical or also practi-
cal? Internally at the TU or at some 
company? That choice did not prove 
to be all that hard for me and I de-
cided to graduate at a company. In 
this way I could look at a problem 
from a more practical point of view 
while at the same time obtaining 
some work experience. After looking 
at several options, I eventually en-
ded up at Axxerion, a rising software 
developer located at the High Tech 
Campus. The assignment? To visu-
alize the performance of business 
processes.

The context of the problem is the 
Axxerion software, a facility manage-
ment system that uses work flow 
technology in the background. When 
users work with the software, data 
is collected and stored about tasks 
that are performed, like the person 

Graduation project at Axxerion
who performed it and the start and 
end times of the task. Using this 
data, information can be calculated 
about the work flows, such as the 
average throughput time of the pro-
cess or of individual tasks. To use 
this obtained information, we need 
a visualization that provides the in-
formation to the user in an effective 
manner, while it provides sufficient 
insights at the same time. The so-
lution I proposed uses the multi-
ple coordinated views principle, in 
which several stand-alone views 
leads to one visualization. In my ap-
proach two main views are used.

The first view displays a variation of 
the work flow model used in the cur-
rent software. By using this model 
as starting point, users do not have 
to learn an entire new syntax. In-
formation is projected on this work 
flow model by using colour and size 
attributes. The second view consi-
sts of a social network of the people 
performing tasks of the work flow. 
In the context of the process, these 
people can be hierarchically ordered, 
for example based on the roles they 
perform. Furthermore relations bet-
ween the people can be calculated, 
such as looking whether two people 
have ever worked on the same case 
together. These two main views pro-

vide an overview of the situation and 
are extended by visualization tech-
niques, for example to improve the 
readability of the social network. 
The user also has the opportunity 
to receive more detailed information 
about the process, like using a ca-
lendar view which shows informa-
tion to the user in a clear and recog-
nizable way. The power of the entire 
solution however is the combination 
of the two views, where conspicuous 
information from one view leads to a 
continued search in the other view. 
To evaluate the proposed solution I 
developed a prototype that combines 
the individual views, using the data 
present in the Axxerion database.

I made the right choice to graduate 
at a company, since I had a chance 
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to taste the working life for a bit. In 
the meantime I worked at a problem 
using a more practical approach, 
instead of the theoretical approach 
you are used to at university. At the 
moment of writing this I should ac-
tually be working on my thesis, but 
since the Supremum has serious 
deadlines these days (those were 
the days, when the Christmas Su-
premum was published in July…) I 
decided to make some time nevert-
heless. Whoever doubts where he 
should graduate, I can recommend 
graduating at a company, although 
everyone has their own preferences. 
Next month it is time to present my 
work and hope for a nice grade. After 
that it’s onwards to the next chapter 
of the book called life.  
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*Prof. Wim Nuijten opens a can, the sound of which makes many students 
look his way*
Prof: “It’s not beer!”

Kevin zoekt zijn tas:
“Nee, deze kan niet van mij zijn, er zit een appel in”

(Op IRC:)
<Frederique> Wie wil er nou free porn zien?
<Frederique> Echt...

<Frederique> Pieter.
<Frederique> Hoe ga je je kind later noemen?
<Pieter> cat /dev/random
<Tijmen> gewoon afwisselend klinkers en medeklinkers. :D
<Tijmen> enapukoladi!
<Frederique> WAT MOOI :D
Even later op Frederique’s twitter:
“Ik ga mijn kind later Enapukoladi noemen.”

Kevin: “Teun, hoe oud ben jij?”
Teun: “Je vraagt een dame niet naar d’r leeftijd!”

De radio staat aan in het bestuurshok van GEWIS.
Rik Hopmans: “Wat een muziek is dit. Is het nu het uur van de Gouwe 
Ouwe?”
Gijs van Enckevort: “Nee, dit is SkyRadio...”

Lotte: Waar ligt de golf van Mexico?
Violi: Bij Spanje toch?

Edwin vindt een brief.
Edwin: “Wat is dit, heeft er iemand psychotherapie gehad?”
Vincent: “Uhhm, fysiotherapie is iets heel anders dan psychotherapie.”
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Pitter abroad

In the second half of 2010 I 
spent four months in Singa-

pore. During this time I was a 
student in statistics and applied 
probability at the National Uni-
versity of Singapore (NUS).

The grounds on which I decided to 
go to Singapore out of all places on 
Earth was because Singapore has 
such an absorbing culture. Singa-
pore is a former British colony, in 
which nowadays half of the people 
are from Chinese descent, a quarter 
is Indian and another major part of 
the population is Malaysian. Sin-
gapore is de facto a sizeable Asian 
island municipality. English is the 
most important language, though 
most Singaporeans speak Singlish, 
an unofficial language based on En-
glish but heavily contaminated with 
Chinese.

During my stay I dwelled in a minus-
cule room of six square meters, at a 
student hostel with a huge common 
meeting room. As is typical for Sin-

gapore, this hostel had a lot of res-
trictions, and the bulletin board was 
completely covered with notificati-
ons about the bans and was trying 
to frighten us off by informing about 
persons who got caught at the hos-
tel for committing a crime. The hos-
tel included its own baseball field, 
pool table, study room and a small 
gym. Going by bus I could reach the 
campus in 30 minutes. At the uni-
versity I followed six lectures in ‘sta-
tistics and applied probability’. This 
being a less popular department 
among exchange students, in half 
of my lectures I was the only Cau-
casian. Most lectures were attended 
by around 70 persons, and at least 
two third of the students were girls; 
quite a difference.

Like in other Asian nations, studying 
and acquiring an honorific career is 
crucial. Therefore the Singaporeans 
study hard, and some hit the books 
that hard they have to take naps du-
ring lectures, by laying down their 
head on the table. Oddly this is no 

problem at all for 
most teachers.

At the time of the 
kick-off of the se-
mester, the NUS 
organized several 
activities to get in 
touch with other 
exchange students. 
These included an 
exciting trip to Ku-
ala Lumpur and a 
dragon boat racing 
workshop (rowing) 
with approxima-
tely 250 partici-
pants. Also parties 
for all exchange students in one of 
the clubs were set up weekly. Beside 
these, I joined the NUS Taekwondo 
sports club and NUS Toastmasters 
(speech club).

Some of the weekends I spent explo-
ring Singapore. Impressive parts of 
the city include a large Chinatown, 
carefully constructed botanic gar-
dens with many area themes, an 
Asian fairytale park (Haw Par Villa), 
an enormous hotel with a rooftop 
swimming pool with sights over the 
whole city (Marina Bay Sands), and 
–at night– a nicely lighted skyline.

Singapore offers extraordinary good 
opportunities for tasting the diffe-
rent Asian dishes. Your cheapest op-
tion is to visit one of the food courts. 
These eating facilities with many 
modest stalls offer a melting pot of 
disparate food cultures. Distinct op-
tions include the Korean, Japanese, 
Chinese, Thai, Malay, Indonesian 
and Indian cuisine.

Because Singapore is small and has 
a lot of interesting countries in the 
surroundings, I also spent a lot of 
time travelling to other nations. On 
short holidays I visited Kuala Lum-
pur, Hong Kong, Macau, Cambodia 
and Indonesia. On top of that I took 
longer trips to Vietnam and Thai-
land.

In Singapore, the semester starts in 
the beginning of August, and con-
sequently I had completed all my 
courses by the beginning of Decem-
ber. This gave me a break of two 
months before the next semester at 
the TU/e. I spent this time to travel 
around in New Zealand and Austra-
lia, which was a great time.

As you might have noticed while 
reading, my main reason for going to 
Singapore was not to study. It was 
to experience a different culture, and 
Singapore was also a very good hub 
to visit other countries in South East 
Asia.

To conclude, in my opinion Singa-
pore is an excellent choice for an 
exchange program. Singapore is 
different from Europe, while the li-
ving conditions are very acceptable. 
The education has a good level and 
it is easy to get in touch with other 
people. Without doubt I can recom-
mend such a journey. Long live the 
opportunities!
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B.O.O.M. GeoCache

Dinsdag 1 februari rond half 4 
verzamelen de eerste avon-

turiers zich bij GEWIS. Vandaag 
zouden we, gewapend met onze 
gadgets, het oude vertrouwde 
TU/e terrein verlaten om zo de 
woeste wildernis buiten ons 
oude vertrouwde computertje te 
verkennen om op zoek te gaan 
naar een cache. 

Benodigdheden: een groepje van 
ongeveer zes man, een telefoon met 
gps-applicatie en natuurlijk een 
“encrypted” schatkaart. Voor dege-
ne die niet weten wat geo-cache is: 
met behulp van GPS-coördinaten ga 
je op zoek naar een schat, “cache” 
genaamd. Natuurlijk is het veel te 
gemakkelijk om deze eindcoördi-
naten direct aan te bieden. Via wat 
rekensommen kom je de nieuwe 
coördinaten te weten, bijvoorbeeld 
“tel de indexen van de letters van de 
kleur van de bushalte bij elkaar op, 
dit vormen de laatste drie getallen 
van het coördinaat”. Vervolgens voer 
je dan dit coördinaat in op het ap-

paraat dat je gebruikt en zo kan de 
route beginnen.

De eerste opdracht luidde dat we 
naar ‘N 51 26:623 - E 5 28:746 E’ 
moesten gaan en daar ‘het vervoer-
middel met het lijnnummer waarvan 
de losse cijfers bij elkaar opgeteld 
gelijk is aan het complete nummer 
gedeeld door twee’ moesten pakken 
tot een gegeven coördinaat. Dit bleek 
een halte te zijn ergens in de buiten-
wijken van Veldhoven. Het volgende 
punt waar we heen moesten was uit-
gedrukt in de kleur van de bushalte. 
Echter bestond de bushalte enkel 
uit een paal met bus-tijden erop... 
Het realiseren dat de de titel van de 
buspaal ‘groene halte’ was en dus de 
kleur wel eens ‘groen’ zou kunnen 
zijn duurde niet heel lang. Aangeko-
men op dit nieuwe punt moesten we 
gaan rekenen met het nummer op 
de lantaarnpaal. Deze rekensom was 
het op één na laatste puntje op onze 
schatkaart, bijna klaar dus! Hier 
moesten we echter onder een tegel-
tje de volgende coördinaten vinden. 

Toen wij, de laatste groep, hier aan 
kwamen was het inmiddels aardig 
donker. De B.O.O.M. waar het te-
geltje naast zou liggen lag naast een 
klein, onverhard en vooral onver-
licht landweggetje. Natuurlijk was 
niemand zo slim om een zaklamp 
mee te nemen... Er was wel genoeg 
bier mee, maar geen enkel lampje. 
Gelukkig bedacht Jesper dat hij nog 
wel wat licht uit zijn telefoon kon 
toveren. Gewapend met één klein 
lampje gingen we zoeken.

De overige groepjes hadden inmid-
dels dit punt al gehad en waren goed 
op weg om de eind-cache te vinden. 
Het thuisfront, dat de cache had uit-
gezet, kon via “Latitude” goed volgen 
waar iedereen was.

Wij konden dat tegeltje nog steeds 
niet vinden, en dus besloten we wat 
hulp te vragen aan de mensen die 
deze al wel gevonden hadden. Al snel 
wisten we dat we de B.O.O.M. links of 
rechts van het paaltje moesten heb-
ben en dat het tegeltje ergens voor 
of achter de B.O.O.M. moest liggen 
op een afstand tussen de 10 en 100 
centimeter... Uit wanhoop waren we 
foto’s aan het maken van de grond, 
om zo met behulp van de flitser toch 
dat tegeltje te vinden. Gelukkig geldt 
nog steeds dat de aanhouder wint, 
en zo konden wij dan na een half 
uur zoeken door naar het volgende 
punt. Aangezien wij alleen maar een 
kompasroos hadden die direct naar 
de volgende cache wees werd het vol-
gen van paden wat lastig. Het is die 
avond dan ook meerdere keren ge-
beurd dat we, zoals echte avonturie-
ren, van de gebaande paden afliepen 
om zo dwars door het bos de kortste, 
maar zeker niet de snelste, route te 
nemen naar de cache. 
Aangezien het echt donker was, was 
het zoeken van de tegeltjes niet be-
paald gemakkelijk. Gelukkig waren 
alle tegeltjes verstopt dicht bij opval-
lende B.O.O.M.en wat het zoeken 
wel gemakkelijker maakte. Na zo een 
aantal tegeltjes gevonden te hebben 
kwamen we aan bij bierflesje naast 

een B.O.O.M. Voor ons zaten o.a. 
Marlous, Vincent K en Eugen. Zeker 
dat zij ons wilden flessen, zochten 
we eerst bij wat andere B.O.O.M.en. 
Gelukkig was Lourens, zonder lamp-
je, koppig genoeg om toch in het 
goede karakter van het groepje voor 
ons te geloven en ging bij dat flesje 
kijken. Uiteraard lag hier dus toch 
dat tegeltje...

Na een erg mooie wandeling door het 
bos, meer hebben we eigenlijk niet 
gezien in het donker, kwamen we 
dan aan bij de cache waar we naar 
op zoek waren. De opdracht was om 
de tijd te noteren die Roel en Gerard 
in het log hadden geschreven en die 
zo snel mogelijk te vertellen bij GE-
WIS. Uit de schatkist kwam eerst 
heel wat rommel, maar daarna ge-
lukkig ook het boek. Terwijl wij de 
verhaaltjes van de andere lazen von-
den wij dat er een GEWIS sticker in 
de doos moest komen. Helaas was 
iemand ons al voor geweest en zo be-
vond zich aan de binnenkant van de 
deksel al een mooi GEWIS-logo.

Terug bij GEWIS gekomen zat ieder-
een al gezellig aan een biertje. Op te 
warmen, op te drogen en bij te ko-
men van een geslaagde boswande-
ling.

Met takken,
B.O.O.M.
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Tempus fugit

Eenieder die zich enigszins 
heeft ondergedompeld in het 

studentenleven kent het slechts 
weinig subtiele verschil tussen 
studenten en studisten. Wanneer 
u dit verschil niet aanvoelt, bent 
u waarschijnlijk een studist. 

De studist brengt op reguliere ba-
sis zijn hoofd naar college om ver-
volgens, na een dag lang met oog-
kleppen op zichzelf alle vormen van 
sociale zelfontplooiing ontzeggend, 
terug te togen naar mammaland 
alwaar de gekookte aardappeltjes 
om strikt half zes worden uitgeser-
veerd. We zien deze zonderlinge ty-
pes dag in dag uit stuurs over het 
Limbopad benen om spoedig plaats 
te kunnen nemen in hun trein. De 
studenten, daarentegen, zijn die 
mensen die naast het volgen van een 
variabel aantal colleges ook aange-
troffen worden bij sociale conglome-
raten. Zij zijn degenen die zichzelf 
verenigen in allerhande clubjes, 
met name disputen. Ofschoon deze 
mensen gemiddeld langer over hun 
studie doen, hebben ze een royale 

voorsprong op hun lijzige collega’s. 
Immers, zijn de studenten in staat 
zich te handhaven binnen een we-
reld waar van je verwacht wordt dat 
je sociaal capabel bent, in staat bent 
om een organisatie te leiden en enige 
algemene wereldwijsheid bezit. 

In het verleden heeft Dispuut “In 
Vino Veritas” dit blaadje wel eens 
gebruikt om de incapabele stoet-
haspels onder onze lezers een hand-
reiking te doen in de vorm van een 
advies of een wijze les. In dit geval, 
echter, is het niet de insteek om de 
studisten onder u te manen zich 
bezig te gaan houden met laterale 
zelfontplooiing. Met het oog op de 
nieuwste bezuinigingsmaatregelen 
raden we u vooral aan uw studie 
netjes binnen vijf jaar af te ronden. 
Let op, de tijd vliegt! Ooit hebt u wel 
genoeg tijd om spijt te hebben van 
het vergooien van de leukste tijd 
van uw leven. Immers, zit u dan uw 
midlifecrisis uit, gestationeerd in 
het uitzichtloze middenmanagement 
van een zeer middelmatig bedrijf niet 
al te ver van het ouderlijk huis.
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Sebas stuurt een mailtje veel te laat:
“En ja, het is nog maandag. :P Gister ook trouwens.”

Ivo: “Moet je voorzichtig Lydia polsen.”
Vincent: “Kan jij voorzichtig polsen.”
Lourens: “Polsen, is dat een eufemisme voor fisten?”

Eugen: “Polsen, dat is toch met dubbel-L?”

Nijhuis komt het bestuurshok binnen: “Wist je dat er vrouwen met tieten 
op het internet staan? Er ging echt een wereld voor me open. Ik ben de hele 
nacht bezig geweest.”

Sebas: “Weet je zeker dat je de mannen als beauty wil en de vrouwen als 
nerd? Waarom niet de beauties als nerd en de nerds als beauty? Zoals het 
nu is kan ik gewoon zo gaan...”

Vlak voor het tentamen Verzamelingenleer en Algebra:
Hans Cuypers: “Voor degenen die alleen het algebra gedeelte doen: de vak-
code voor jullie moet zijn 2WF13, niet 2WF11, maar 11 en 13 zijn toch het-
zelfde modulo 2...”

Jouw studievereniging
wil het je zo voordelig en 
makkelijk mogelijk maken. 
Dus hebben ze een
boekenleverancier
die daarbij past.

Jouw studievereniging werkt
nauw samen met studystore.
En dat heeft zo z’n voordelen.
Doordat we snugger te werk 
gaan, kunnen we jouw
complete boekenpakket
snel aanbieden tegen een 
scherpe prijs.
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IMO 2011 Amsterdam/Eindhoven

In juli van dit jaar vindt de In-
ternational Mathematical 

Olympiad plaats in Nederland. 
De TU/e speelt bij de organisa-
tie een sleutelrol. Voor wie meer 
wil weten over deze wereldkam-
pioenschappen wiskunde voor 
scholieren, zetten Jorn van der 
Pol en Quintijn Puite alles op een 
rijtje.

Van 12-24 juli vindt de International 
Mathematical Olympiad (IMO) plaats 
in Nederland. De IMO is een presti-
gieuze internationale wiskundewed-
strijd, bedoeld voor scholieren. De 
IMO wordt ieder jaar door een ander 
land georganiseerd.

Ieder deelnemend land vaardigt 
maximaal zes deelnemers af. Op 
het moment van schrijven hebben 
zich al 107 landen aangemeld voor 
deelname; dit betekent dat we in juli 
zo’n 600 talentvolle en enthousiaste 
jonge wiskundigen kunnen verwel-
komen in ons land.

Naast de zes deelnemers gaan er van 
ieder land ook twee begeleiders mee: 
een deputy leader en een team lea-
der. De team leaders vormen samen 
de 100-koppige jury. Het jurygedeel-
te speelt zich de eerste dagen af in de 
regio Eindhoven en bij de organisa-
tie ervan speelt de TU/e een belang-
rijke rol. Zo zal onze rector magnifi-
cus prof. Hans van Duijn optreden 
als juryvoorzitter.

De jury komt al enkele dagen voor de 
wedstrijd in het diepste geheim bij 
elkaar om uit een shortlist van dertig 
kandidaatsopgaven de definitieve se-
lectie van zes opgaven voor de wed-
strijd te maken. Na de selectie van 
de opgaven, draagt de jury ook zorg 
voor de officiële vertaling daarvan, 
zodat iedere deelnemer de opgaven 
in zijn eigen taal kan maken.

De wedstrijd zelf vindt plaats in 
grote sporthallen in Amsterdam. 
Hier gaan de deelnemers gedurende 
twee dagen de strijd met elkaar aan. 
Op beide wedstrijddagen hebben de 
deelnemers 4,5 uur de tijd om steeds 
drie opgaven op te lossen.

Op beide wedstrijddagen wordt na 
afloop al het leerlingwerk gekopi-
eerd. De circa vijftienduizend kopie-
en worden vervolgens naar de jurylo-
catie getransporteerd, waar de team 
leaders het werk van hun eigen team 
nakijken. Tegelijkertijd kijkt ook een 
Nederlandse groep van ongeveer 80 
zogenaamde coördinators het leer-
lingwerk na.

Na de tweede wedstrijddag verhuist 
de voltallige jury naar Amsterdam. 
Hier overleggen zij met de coördina-
tors over hoeveel punten elk van de 
3600 uitwerkingen waard is.

Om alles in goede banen te leiden, 
loopt er op beide locaties (de deel-
nemerskant in Amsterdam en de 
jurykant in Eindhoven en later ook 
Amsterdam) gedurende het hele eve-
nement een crew rond. De crew deelt 
bijvoorbeeld materiaal uit, hengelt 
met de microfoon bij juryvergade-
ringen, telt stemmen als er gestemd 
moet worden over de geschiktheid 

van de kandidaatsopgaven, en wijst 
deelnemers naar de juiste bus. 
Daarnaast fungeert de crew als eer-
ste aanspreekpunt en vraagbaak 
voor onze gasten. De crew is dus in 
feite het gezicht van de organisatie.

Zowel voor de deelnemerscrew als 
voor de jurycrew zijn we nog op zoek 
naar mensen met een flexibele in-
stelling, die bereid zijn de handen 
uit de mouwen te steken. Omdat 
onze gasten uit ruim 100 verschil-
lende landen komen, is gevoel voor 
culturele diversiteit een vereiste, 
evenals een redelijk goede beheer-
sing van het Engels.

De wedstrijdzaal bij de International Mathematical Olympiad 2009 
in Bremen, Duitsland.

In ruil bieden we de onvergetelijke 
ervaring om achter de schermen 
mee te werken bij een prestigieus 
internationaal evenement en ken-
nis te maken met in totaal zo’n 900 
buitenlandse bezoekers. Daarnaast 
krijg je kost en inwoning in een chi-
que hotel.

Als het je leuk lijkt om te helpen, 
meld je dan aan via www.imo2011.
nl/crew, of spreek een van ons aan 
voor meer informatie.
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My internship in Germany

Hi, my name is Coen Ramae-
kers, I am in my fifth year at 

the TU/e and study Mathematics. 
At the moment I am six months 
into my internship at Deutsche 
Bank in Frankfurt. This intern-
ship is in combination with my 
final project.

I had never really considered study-
ing abroad, but when the position in 
Frankfurt was offered for a period of 
eigth months, it caught my interest. 
This internship seemed interesting 
to me for several reasons. First of all, 
I wanted to do my final project in a 
company to taste a bit of the corpo-
rate world, to be able to decide what 
I want to do after graduating. Also, it 
sounded like a good opportunity to 
patch up my rusty German. Maybe 
the biggest advantage of all was that 
my girlfriend wanted to tag along.

The final decision was made in the 
beginning of June 2010; we were to 
go to Frankfurt in September. There 
was a lot to take care of, but luckily 
STU had people who knew exactly 
what to do and when. The biggest 
problem was finding a place to live. 
It was difficult to find a room or 
apartment close to the city. Frank-
furt is not really a student city, so 
there are very few student houses. 
We got lucky and about a month 
in advance we found an apartment 
only a few kilometers from the Deut-
sche Bank location where I had to 
be. The disadvantage was that this 
apartment was not furnished. This 
could be overcome; from Eindhoven 
to Frankfurt is only about 350 km, 
so we decided to move all of our stuff  
over there.

The first sight of the city was quite 
overwhelming. Frankfurt is some-
times dubbed “Manhattan am Main”, 
the skyline consists of several sky-
scrapers (50+ floors), most of which 
are banks. It has about 700.000 in-

habitants in the center, and about 
2 million in the city region. Much 
larger than the small Weert and ‘big’ 
Eindhoven I was used to before.

Deutsche Bank is used to having 
interns. On my first day I was ex-
pected in one of the big locations in 
the city center. It surprised me how 
many interns had their first day as 
well, about 20 other students from 
various disciplines. Most of them 
studied business economics or so-
mething related to economics, but 
there was also a German literature 
student from England and a physics 
student.

After the short introduction I went to 
the location where I was to spend the 
next eight months. It is located on 
the edge of Frankfurt and of course 
I go there on bike. In the office there 
are about 10 to 15 other people, with 
usually around 2 to 3 other interns. 
The atmosphere is really nice and 
everybody was interested in where I 
was from and what the topic of my 
final project was.

Germans have some interesting pre-
judices and jokes about the Dutch. 
For instance they say that every 
Dutch person goes on vacation with 
a caravan full of potatoes and vege-
tables. And in conjunction with the 
statement “Deutsche sind die bes-
ten Autofahrer Europas“ there is a 
(local) joke; „Was erhält jemand, der 
3x durch die Führerscheinprüfung 
fällt?“ „Gelbe Nummernschilder“. 
My colleagues always enjoy sharing 
these kinds of jokes with me.

Besides working on my final project I 
usually have a few side assignments 
that are of use for the bank. This provi-
des a bit of variety, but is also a dange-
rous distraction. The other people in the 
office all have an information theoretic or 
mathematical background, so support 
for my problems is always near.

It is interesting to spend time in 
such a huge organization (over 
100.000 employees worldwide). As 
an ‘employee’ you get some insights 
into the company hierarchy, which 
is all new to me.

But next to working, one of course 
needs some relaxing. Frankfurt has 
a lot of clubs and bars, whatever you 
are looking for, it is probably there. 
One of the things I was not really 
used to is the “open ending” concept. 
Most bars and clubs have no closing 
time; they are opened until almost 
everybody is gone. The extensive pu-
blic transport system is also a great 
addition to this; trains operate until 
around 1 a.m., then there are night 
buses until 4 a.m., and from around 
5 a.m. there are trains again.

If you order a beer in most bars or 
not too fancy restaurants, you will 
get half a liter. It was really funny 
for me to see for instance a grand-
ma drinking such a big glass, but it 
is not that uncommon here. But of 
course, the ultimate party to go to 
in Germany is Oktoberfest. Unfor-
tunately I was too late in planning 
to go there this year (half a year in 
advance is late), but it is still on my 
wish list.

Now that I have lived in Frankfurt for 
over half a year, I am used to hearing 
and speaking German all the time. It 
does mess up my Dutch a bit though; 
sometimes I tend to throw in some 
German words without noticing… All 
in all I must say it has been a great 
experience and I would not hesitate 
to make the same choice again!
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Borrelen bij de buren
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De borreltocht georganiseerd 
door ProZAc, de Protagoras 

Zinderende Activiteiten com-
missie, was de ideale gelegen-
heid om eens bij de buren in de 
spreekwoordelijke keuken te 
kijken. Wij waren benieuwd naar 
de kwaliteiten van de andere 
borrelruimtes op het TU/e ter-
rein en deden mee. Natuurlijk 
gingen wij niet voor de gegeven 
kroegen, wij wilden ze allemaal!

Onze groep vertrok rond half vijf in 
plaats van vier uur, we hadden dus 
al een achterstand bij de start en 
hadden nog vele lekkere biertjes te 
nuttigen. Zoals bij de meeste men-
sen, maar toch zeker bij Jesper, wor-
den ze wat baldadiger met een paar 
biertjes. Jesper kon het dan ook niet 
laten om even een pc van Intermate 
te gebruiken om even ‘uit te zoeken 
welke trein hij moest hebben’, om 
vervolgens met vijf Intermate leden 
achter zijn rug, Vincent aan de te-
lefoon en Teun naast hem de pc in 
het GEWIS domein te zetten. De PC 
virtueel gebrast dus, toch weer een 
primeur.  
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Kay: “Controleer dit even.”
Laurent: “Hoeft niet, ik heb blind vertrouwen in je.” (sarcastisch)
Kay: “Dat is niet echt goed...”

Tijdens OGO 2.2--
Josh:”Kut! Ik heb verloren.”
Luc: “Hey! Ik heb ook verloren.”
Wouter: “Waarvan hebben jullie verloren?... Oh KUT!”

Gehoord in de tentamenzaal, in een gesprek over computers:
“Je moet hem wel in de goede gleuf stoppen, anders krijg je ‘m er niet meer 
uit.”

Edwin: “Die meid had echt een decolleté tot onder d’r tieten!”

Frank over een meisje: “Ik was dronken en het moest van Bert!”

Pieter Kokx op IRC tegen Tijmen van Dien:
“<kokx> Chaos heeft mij exact laten komen waar hij wilde dat ik kwam ;)”

Jesper belt GEWIS, Vincent neemt op, verbindt door naar Jesper’s telefoon 
en gooit de hoorn erop.
Jesper luistert even.
Jesper: “Met de voicemail van wie?”

(Over het W-hoog feest en vrouwen)
Vincent: “Ben je nou van je pandapunten af?”
Frank: “Nee, op het moment suprème ging het mis.”

Tijdens BV 1087. Jesper: “Waar is onze borrelruimte?”

Frank Wessels in het bestuurshok: “Het gevoel van liefde krijg je gewoon 
soms. En dat is echt vervelend.”

Naast dit avontuur hebben we ons 
ook voortreffelijk geprofileerd bij onze 
vrienden van natuurkunde. Op  hun 
borrel, die berucht is door hun bier-
aanbod, kregen wij drie speciaalbier 
per persoon aangeboden. Gezien de 
tijdsdruk die wij op onze schouders 
hadden was het een onmogelijke op-
gave voor ons om deze binnen een 
kwartier te nuttigen. Heldhaftig als 
we zijn besloten we naar buiten te 
sluipen met onze biertjes, maargoed, 
de mensen die wel eens bij van der 
Waals zijn geweest kennen hun be-
leid. Maar echte mannen laten zich 
door een tegenslag natuurlijk niet 
meteen uit het veld slaan, en het ene 
na het andere biertje werd naar bin-
nen geschonken.
 
Elke kroeg had een andere sfeer, 
maar de meest opvallende die we 
aantroffen was toch echt Simon Ste-
vin waar om niet nader te noemen 
redenen de sfeer bestempeld kan 
worden als ‘licht erotisch’. Hierover 
en alle andere kroegen kunnen we 
makkelijk nog 500 woorden uiten, 
maar de conclusie van ons onafhan-
kelijke en sluitende onderzoek is te-
rug te vinden in onderstaande tabel. 
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Several people managed to 
prove three punches suffice. 

Below is Sandra’s (slightly edi-
ted) solution:

First we show it is not possible to re-
move every point in the plane with 
less than three points. 

• Zero punches clearly do not re-
move every point in the plane.

• With one punch, we can without 
loss of generality assume that 
we centre the punch at (0,0) 
(we can always shift the plane 
such that this is the case). Now, 
among others, the point (0,1), 
which is at at rational distance 
of 1, is not removed.

• With two punches, we can wit-
hout loss of generality assume 
that we centre the punches at 
(0,0) and (0,2) (we can always 
shift, scale and rotate the plane 
such that this is the case). Now, 
among others, the point (0,1), 
which is at a rational distance 
of 1 from both centres, is not 
removed.

Hence, with less than three punches 
it is impossible to remove all points 
in the plane.Now we show that it is 
possible using three punches.

Centre the punch at points A = (0, 
√(√2)), B = (0,0), and C = (0, -  √(√2)). 
We show that every point in the pla-
ne is at irrational distance from at 
least one of these points, and hence 
removed. Let P = (x,y) be a point in 
the plane. The squared distances to 
each point are given by (denoting a 
= √(√(2)):

 |P,A|2 = x2 + (y - a)2

 |P,B|2 = x2 + y2

 |P,C|2 = x2 + (y + a)2

Now consider the following sum and 
difference of these squared distan-
ces:

|P,A|2 - 2|P,B|2 + |P,C|2 = 2 √(2)

As 2 √(2) is irrational, at least one 
of the squared distances |P,A|2, 
|P,B|2, or |P,C|2 is irrational. This 
clearly implies that the distance of 
P to at least one of A, B, or C is ir-
rational and hence all points P are 
removed.

Alternative solution by the editors:
One can centre the punch at points 
(0,0) and (1,0) say, note that all 
points not removed by these two are 
countable (consider the set of inter-
sections of all circles with rational 
radii centred at these points) and 
then note that as such the question 
boils down to if we can remove any 
countable set of points using one 
punch. It is clear that this is the 
case, even if we restrict ourselves 
to the x-axis, by a cardinality argu-
ment: let’s say we centre the punch 
at the point A = (x,0). A point P from 
the countable collection is called bad 
for A if there is some rational num-
ber q equal to the distance between 
P and A. Thus a pair (P,q) is a certi-
ficate for A not doing what we want. 
But there are only countably many 
such pairs, meaning that all these 
certificates can only proclaim a 
countable number of points A to not 
work. Because there are uncounta-
bly many choices for x, there must 
be some that do work.

Puzzle: Solution previous edition
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The winner of the puzzle in Supremum 43.2 is

Sandra van Wijk

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

This edition we have a practi-
cal puzzle on a topic most of 

you have no doubt experienced 
at some point: the annoyance 
of having beermats stick to the 
bottom of your beer glass. In this 
puzzle you will show that you 
can circumvent this problem!

Consider a circular table with a ra-
dius of 6. On this table we have six 
randomly placed beermats (“biervilt-
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jes”) of unit radius, all of which fully 
lay on the table and do not even par-
tially lay on top of each other. Prove 
that we can always place a bottle of 
beer, again with unit radius, comple-
tely onto the table such that it is not 
on any of the beermats.

Please submit your solution to puz-
zel@gewis.nl (puzzle@gewis.nl works 
too) before the next edition. As al-
ways, a fabulous prize awaits you!
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Vlak voor het tentamen Verzamelingenleer en Algebra:
Hans Cuypers: “Zou ik hier mogen zitten? Hier is een stopcontact.”
Jasper Landa: “Oh ja, natuurlijk.”
Hans C.: “Komen er nog meer? Want dan ga ik wat verder naar achter zitten 
zodat ik goed op jullie kan letten.”
Jasper L.: “Ik denk het wel, en anders zullen er de nodige permutaties moe-
ten plaatsvinden”

Na het tentamen maken Sjoerd, Ralf, Jasper en Aukje een Zweeds raadsel:
Sjoerd: “hmm, lijm past niet. Wat plakt er nog meer met drie letters?”
Ralf: “KUT!”
Jasper: “nee dat plakt niet..”
Ralf: “nee, KIT!”
Jasper: “oh...”

Onbegrip toen Edwin tijdens vakantie bij bijna naakte vrouwen rondliep:
Edwin:”A: ze waren echt niet lekker. B: ze konden geen differentiaalvergelij-
king oplossen. Dus nee.”

Over PHP:
Mart: Ho, stop! Je moet nu geen moeilijke Nederlandse woorden gaan ge-
bruiken, ik ben maar een Limburger!

Mark vd Berg during Algorithms:
“R has grown one bigger and S has grown one smaller.”

Tijdens eerste instructie Analyse in nD:
A. Duits: “Je kan met een tweedimensionaal schoolbord moeilijk driedimen-
sionale afbeeldingen maken. Kijk maar...”
(zet een punt op het bord)
A. Duits: “...wat is dit?”
Iedereen: “Een punt.”
A. Duits: “Nee, een lijn die recht op jullie afkomt.”

G. Prokert: “De lege verzameling is gesloten, want het complement R^d is 
open. Maar aan de andere kant is R^d gesloten, want de lege verzameling 
is open”
Rick Lenders: “Maar hoe kan dat dan? Een deur kan toch ook niet tegelijker-
tijd open en gesloten zijn?”
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GELIMBO Carnaval

Het is jammer, maar het is al-
weer voorbij: carnaval 2011. 

Het carnavalsseizoen, dat voor 
dispuut GELIMBO was begon-
nen met het benoemen van mij, 
GEWIS-prins Rick I, is na tal van 
activiteiten en festiviteiten ten 
einde gekomen. Alle leden van 
GELIMBO en ik vonden het een 
groot succes, en we kijken al-
weer uit naar het komende jaar. 
We hopen dan weer op een zo’n 
groot succes als dit jaar.

De zondag voor carnaval is in Eind-
hoven altijd de receptie van de 
stadsprins. Onder leiding van onze 
vaste blaoskapel De Hurkers felici-
teerden we de Stadprins Ben I en 
zijn gevolg. Ik heb daar een klein 
babbeltje gemaakt met de prins en 
vervolgens hebben we medailles uit-
gewisseld. De rest van de tijd hebben 
we ons met onder andere drank goed 
vermaakt. 

Op donderdag begon het dan echt 
En hoe kun je carnaval beter begin-

nen dan bij het College van Bestuur. 
Zoals gewoonlijk wordt dan gestart 
met champagne, die heel lekker was 
in combinatie met de door ons mee-
genomen hapjes. We hebben toen 
nog een leuk gesprek gehad met 
Harry Roumen. Hij is al eerder prins 
geweest en vandaar dat ik een aan-
tal goede tips van hem heb gekregen. 
Vervolgens hebben we de borrel ge-
start bij GEWIS en zijn we snel naar 
Japie gegaan, waar het heel druk 
en gezellig was. Na de voorzitter ge-
sproken te hebben zijn we snel te-
rug gegaan naar GEWIS. Bij GEWIS 
was het ondertussen gezellig druk 
geworden. De prijs van een pul voor 
de best verklede en een gratis fust 
van mij zorgden voor een nog betere 
sfeer. Het leuke was dat de meer-
derheid van de GEWIS´ers verkleed 
was, dat vind ik heel goed gedaan. 
Dus ik hoop dat dit volgende jaar 
weer hetzelfde zal zijn.  
Na de ochtend te hebben uitgesla-
pen, had GELIMBO een lekker ka-
terontbijt geregeld. Waar het be-
stuur voor de eitjes zorgde en OGD 

voor lekkere hotdogs. Ook al waren 
er nog een paar mensen brak, er 
werd nog best gezellig gezongen.’s 
Avonds ging we met een grote groep 
een kroegentocht houden in Eind-
hoven. De sfeer zat er al goed in 
toen we eindelijk vertrokken vanaf 
GEWIS. Bij de eerste kroeg en de 
laatste kroeg was het hele achter-
ste gedeelte bezet door GEWIS’sers, 
wat zorgde voor veel gezelligheid. We 
hebben er uiteindelijk voor gekozen 
om de hele avond in dezelfde kroeg 
te blijven, omdat het er een groot 
feest was.

Zaterdagavond zijn we naar twee 
andere carnavalsverenigingen uit 
Eindhoven geweest. Als eerste gin-
gen we naar Café Berlage wat het 
thuishonk is van PSV Carnaval. 
Na een ontmoeting met de prins en 
oude bekenden, hebben we er een 
leuk feestje van gemaakt. Vervolgens 
bezochten we carnavalsvereniging 
de Bolhoedjes in de tent naast het 

Sofitel. Daar hebben een spetterend 
optreden van XQSME meegemaakt. 
Die zoals altijd weer zorgden voor 
een goede sfeer. Toen we de Prins 
van de Bolhoedjes tegenkwamen 
hebben we onder andere een (nieuw) 
bolhoedje gekregen, deze waren dit 
jaar paars. 

Na een dagje rust konden we er 
weer goed tegenaan. In de trein naar 
Maastricht begon de gezelligheid al, 
maar in Maastricht zelf begon de pret 
pas echt. Al was het weer erg goed, 
toch hebben we al snel een kroeg 
opgezocht om onze kelen te spoelen. 
Na een uur te hebben gewacht op 
iemand die een pinautomaat zocht, 
hebben we allerlei pleintjes en ande-
re cafés bezocht. Waar echt duidelijk 
te merken was dat de Limburgers 
anders (en beter) carnaval kun vie-
ren. Iets dat echt te moeite waard is 
om een keer mee te maken, dus voor 
volgend jaar: ben erbij!  
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Mark de Vrieze tegen zijn afstudeerbegeleidster:
“Nu weer zitten en luisteren.”

Tijdens college van een bedrijfskunde keuzevak:
Yves: “Studenten kiezen keuzevakken zonder verplichte voorkennis.”
Mark de Vrieze: “En waarvan de vakcode begint met een 1.”

Jorn Willems: “a is waar, klaar!”
Jasper Landa: “Dat is toch geen bewijs?”
Jorn Willems: “Jawel, dat is een bewijs uit het gerijmde.”

[Discussie over of er bij wiskunde een vak is waar je ontspannen studiepun-
ten kunt halen.]
Britt: “Programmeren!”
Christine: “Nee, daar krijg je RSI van.”
Tom Slenders: “Ik doe in mijn vrije tijd alleen maar dingen waar je RSI van krijgt.”

In het bestuurshok:
Jesper: “Wow, woensdag-middag-tietenfilmpje, leuk!”
(10 sec later) Jesper: “Tieten”
(5 sec later) Jesper: “Blote tieten! Blote tieten!”

Marlous: “Ik ga even een rondje lopen.”
Niels: “Pas je wel op voor het monster?”
Marlous: “Ik buk wel als ik hem zie en anders ga ik hem te lijf met m’n kom-
kommer.”
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• vrijdag 22 april
Goede vrijdag - TU/e gesloten

• maandag 25 april
2de Paasdag - TU/e gesloten

• donderdag 28 april
TU/e 55ste Dies Natalis

• donderdag 5 t/m vrijdag 6 mei
Bevrijdingsdag - TU/e gesloten

• zaterdag 7 mei
39ste Batavierenrace

• donderdag 12 mei
Duitse borrel

• maandag 8 t/m vrijdag 13 mei
BAC Lustrumweek

• maandag 16 mei
Wissel AV

• donderdag 2 t/m vrijdag 3 juni
Hemelvaart - TU/e gesloten

• donderdag 2 t/m zondag 5 juni
B.O.O.M. actief weekend

• vrijdag 10 t/m maandag 13 juni
GEMOLD weekend

• maandag 13 juni
2de Pinksterdag - TU/e gesloten

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
Microsoft .........................pagina 17
Selexyz ............................pagina 37
Towers Watson .. binnenkant achter
Vanderlande ........... achterkant kaft

Onverwachte hobby: Turnen
Een oefening bestaat uit onderdelen 
met een waarde tussen de 0.1 en 
0.5 punten. Alle onderdelen staan 
beschreven in de internationale FIG-
code. Het samenstellen van een oefe-
ning is niet eenvoudig. Elke element-
groep moet terugkomen, het moet 
vloeiend doorlopen en aansluiten op 
wat binnen het bereik van de turner 
ligt. Tijdens een wedstrijd beoordeelt 
een vierkoppige jury de moeilijkheid 
en de uitvoering. Elke oefening gaat 
uit van 10 punten. Elementwaarden 
en bonussen worden erbij opgeteld 
en uitvoeringsfouten afgetrokken. 

Ik vergelijk turnen in bepaalde op-
zichten met wiskunde. Zoals wis-
kunde een totale beheersing van 
de geest vereist, vereist turnen een 
totale beheersing van het lichaam. 
Kracht, lenigheid, explosiviteit maar 
vooral techniek moeten op het juiste 
moment samenkomen. Een populai-
re uitspraak onder turners: “If gym-
nastics were easy it would be called 
football”.

Wie aan turnen denkt, denkt 
aan Yuri van Gelder. On-

danks dat deze Waalwijkse tur-
ner een aantal grote prijzen ge-
wonnen heeft,  laat hij naar mijn 
idee niet zien wat turnen echt 
inhoudt. Ik zal jullie met 12 jaar 
aan turnervaring het een en an-
der proberen uit te leggen over 
deze mooie sport.

Het heren turnen kent zes toestel-
len: vloer, voltige, ringen, sprong, 
brug en rekstok. De vloer van 12 bij 
12 meter bestaat uit houten pane-
len. Zonder de juiste vormspanning 
kun je een salto maken wel vergeten. 
Vormspanning is het continu aan-
spannen van je spieren dat noodza-
kelijk is bij alle toestellen. Je kunt 
het vergelijken met het roteren van 
een ei op tafel. Een gekookt ei kan 
aanzienlijk langer blijven draaien 
dan een rauw ei.

Het paard met beugels, voltige ge-
naamd, is de balk van het heren tur-
nen. Waar de dames op een 10 cm 
brede balk lopen, steunen wij alleen 
op onze handen. De kern van een 
voltige-oefening is het zogenaamde 
flanken. Je lichaam beweegt bij elke 
rondgang onder je arm door zodat 
je voornamelijk maar op één hand 
steunt. Dit vergt veel van je polsen.

Sinds enkele jaren is het oude 
springpaard vervangen door zijn 
vliegende opvolger, de pegasus. 
Deze is veiliger, maar turnen blijft 
een sport waar je bij na moet blijven 
denken. Even niet geconcentreerd 
zijn kan ernstige gevolgen hebben.  
Bij brug en rek komen grote krach-
ten op je handen te staan die met 
stroop en leertjes worden bedwon-
gen. Ondanks het feit dat je voor 
rekstok niet bang uitgevallen moet 
zijn, is het voor mij toch het favoriete 
toestel. Geloof me, een dubbele salto 
op 3 meter hoogte geeft een ongeloof-
lijke kick.
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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.
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