
3

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

Rubrieken
GEWIS & Waarachtig.................7
In the Spotlight .......................10
Supremum Sport .....................11 
Filmreview ...............................16
Je Moeder................................20
Studentenkeuken ....................37
Onverwachte Hobby ................40

Onderwijs
Education first! .........................5 
Werken na je Bachelor .............12
Graduation ..............................18
Studying abroad ......................38
Research .................................42

Activiteiten
ACtiviteiten .............................14
GEZWEM ................................32
Lustrum Symposium ...............44
Batavieren race 2011 ...............46

Disputen
I.V.V ..........................................8
GELIMBO ................................15
B.O.O.M. .................................22
GEPWNAGE ............................26 

Puzzel
Puzzle ......................................35
Puzzle: Solution 43.3 ...............35 

Ingezonden
Wissel AV ................................29
Bachelor School.......................36
BAC Lustrumweek ...................45

Inhoud Editorial
e
d
ito

ria
l

M
arlous Theunissen

With the summer holidays 
approaching and two busy 

exam weeks coming up, we are 
finishing this fourth and last edi-
tion of the Supremum for this 
academic year. For me, this is 
the last edition that I will join 
the committee in their hard 
work. If you are interested in 
helping creating this magazine, 
do not hesitate to send an email 
to supremum@gewis.nl.

Experience shows that this edition 
is often a well-filled edition, since 
a lot of activities took place in the 
last period. You can read about the 
B.O.O.M. weekend to Cadzand; the 
cap’ns have written a sail report; 
our BAr Committee recapitulates 
the BAC Lustrum week; and the 
sportsmen have given a report of the 
BATA. Because of the lustrum of our 
department, GEWIS helped organize 
the symposium on the 27th of May, 
which you can read about in their 
article.

Aside from the activity reports, we 
also have our usual columns. Phi-
lip reviewed the movie Source Code, 
Tosca explains how she got her job 
and Sebastiaan went to try archery 
for our column Supremum Sport. 
The board members of 2010/2011 
write their last columns, Rob ex-
plains his Warhammer hobby and 
a new puzzle is included. Anyhow, 
enough to read during the exam 
weeks or during the summer holi-
days, and a good distraction for tho-
se who have to wait for their study 
advice or those who do not have ho-
lidays at all.

For now, good luck with your exams. 
Enjoy your holidays and do not for-
get to apply that sun screen when 
reading this Supremum in the sun!

Marlous
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A visit to the beach

At the moment of writing, 
Mark van Helvoort and I are 

sitting in the train back to Eind-
hoven, traveling back from a trip 
to a KvK-seminar in Den Haag. 
After being the chairman of GE-
WIS for almost a year, you begin 
to recognize some unclarities in 
the finances of GEWIS.
 
These unclarities had been no-
ted several AV’s earlier, but now it 
was time to solve them. AVC Huij-
gens, a workgroup with the aim to 
find the answers, was born. Within 
a week we had our first meeting 
wherein we specified our questi-
ons and made a workplan to solve 
them. The next day Mark had done 
some research already: there was 
a KvK-seminar planned on the 1st 
of June, a perfect day for some re-
search and a visit to the beach. 
 
The day before the big day I made 
a travel plan: we should start by 
traveling by train from Eindhoven 
to Utrecht CS, followed by the train 
to Den Haag CS. It couldn’t be that 
hard. Well, for us it was. The first 
mistake was missing the 
first train, but arriving 
in Utrecht wouldn’t 
be a problem. In 
Utrecht we ran 
to the next 
train to Den 
Haag but 
we ended 
up in Rot-
t e r d a m . 

Apparently the train split up in Gou-
da, with us in the wrong section. 
From there we saw Schiedam, Delft 
zuid, Delft, Rijswijk, Moerwijk, Den 
Haag HS, and finally Den Haag CS. 
 
Finally we arrived at the beach. The 
sun was shining, the sky was blue, 
and the beach was waiting for us. 
After an intense frisbee session with 
our newly bought Hello Kitty Frisbee 
and a new high score on the Dance 
Dance Revolution machine by “Jes-
per H” we had to go to the KvK. Of 
course we failed miserably at ap-
plying the shortest path algorithm 
and were lost after 10 minutes. 
 
Despite being lost, we arrived 20 
minutes before the starting time. 
During the seminar Mark and I con-
cluded that GEWIS could have some 
financial problems and explained 
our problems to a Deloitte accoun-
tant. His conclusion was pretty 
honest but satisfying: “I don’t have 
any doubts about GEWIS being an 
awesome association, but you are 
peanuts in the world of tax and obli-
gations.” Now with this satisfactory 

answer fresh in my mind, I 
hear a sweet voice in 

the background: “In 
a few minutes we 

will arrive in En-
schede, please 
don’t forget 
your luggage 
and have a 
nice eve-
ning.”

Deze keer zijn er een tweetal 
samenhangende zaken die 

ik aan het licht zal brengen. Al-
lereerst een korte samenvatting 
van alle veranderingen die er op 
stapel staan gevolgd door een 
uitleg over de mogelijkheden die 
jij als student hebt om jouw on-
derwijskwaliteit te waarborgen.

Wat gaat er wijzigen?
Onderwijs en bezuinigingen zijn 
veel besproken items zowel binnen 
de overheid als op de universiteiten 
zelf. De TU/e kampt met een te lage 
instroom, hoge uitval percentages, 
bezuinigingen op de middelen van-
uit de rijksoverheid, de harde knip 
en de langstudeerdesboete. Deze 
thema’s raken zowel de universiteit 
zelf als ons studenten. 
Het laatste punt geeft aan dat voor 
de nieuwe generatie studenten ook 
het gehele bachelor onderwijs her-
vormt gaat worden, meer hierover 
verwijs ik graag naar het artikel ver-
derop in deze Supremum.  

Wat kan ik doen, waar 
moet ik zijn voor vragen? 
Het is voor jou als student wellicht 
niet altijd zichtbaar, maar achter de 
schermen gebeurt er veel om kwa-
litatief en interessant onderwijs te 
verzorgen. Ook jij kan hier aan bij-
dragen op een aantal manieren. 
• Er zijn meerde vakspecifieke volg-
groepen. Binnen deze groepen wordt 
het onderwijs van dat vak geëvalu-
eerd samen met de docenten. 
• Elke opleiding (bachelor en master) 
heeft een Onderwijscommissie die 
zich buigt over alle onderwijs gere-
lateerde zaken. In deze commissies 

De volgende wijzigingen staan op stapel die ons als 
huidige generatie studenten zal treffen.  Ingang
• TU/e brede bezuinigingen   09-2011
• Tracks informatica opleiding  09-2011
• Invoering harde knip   09-2012
• Langstudeerdersboete & masterlening   09-2012
• (Bachelor redesign)   09-2012

komen regelmatig vacatures vrij, wil 
je dus betrokken blijven bij je op-
leiding overweeg dan zeker hierin 
plaats te nemen!
• De universiteit, verschillende or-
ganisaties, GEWIS en studenten-
fracties organiseren regelmatig een 
bijeenkomst, debat of informatieve 
bijeenkomst. Interesse? Houd de 
media zoals bijvoorbeeld de Cursor 
in de gaten. 
• Bij de onderwijscommissaris van 
GEWIS kan je altijd terecht om je 
klacht,suggestie of vraag te uiten.  
Weet je niet zeker waar je naar toe 
moet, stap op  het bestuur van GE-
WIS af.

Waar moet ik voor opletten?
Een aantal zaken waarvoor je als 
huidige student moet opletten zijn 
de volgende:
• Het niet behalen van één bachelor 
vak voor aanvang collegejaar 2012-
2013 kan zorgen voor een jaar stu-
dievertraging, ga op tijd in gesprek 
met je studieadviseur om dit soort 
situaties aan te  pakken. 
• Het inschrijven voor de master als 
neveninschrijving (het zachte knip 
systeem) telt als ingeschreven mas-
ter jaar! Het STU heeft hier onlangs 
een informatie mail over verstuurd.

Klachten over het onderwijs?
Heb je een klacht over een vak, een 
tentamen, de tentamenstof of bij-
voorbeeld de organisatie van het 
vak? Mail deze dan naar klachten@
gewis.nl. Je verzoek komt dan te-
recht bij de Studentenraad die de 
afhandeling hiervan in samenwer-
king met de verschillende onderwijs 
commissies in behandeling neemt 

en afhandelt. Onlangs 
is er bijvoorbeeld actie 
ondernomen naar aan-
leiding van de verlopen 
Winedt licentie en is er 
een klacht in behande-
ling omtrent het P-vak 
programmeermethoden.
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Redesign Bachelor

Are you overwhelmed by the 
number of courses that you 

try to follow each semester? 
Are you taking it too easy on the 
night before an exam, knowing 
that there will be plenty more 
opportunities to do an exam on 
the same course this academic 
year? Do you feel restrained by 
the paucity of alternative sub-
jects you are allowed to cover 
for your Bachelor’s degree?

Then perhaps you were born too 
early. The new Bachelor College will 
most likely start in September 2012, 
alleviating all the above pains. To be 
fair, it is not so much your suffering 
that is causing the TU/e to change 
both its Bachelor’s curriculum and 
the whole organisation around it. It 
is primarily about capturing the ex-
trinsically motivated science orien-
ted students. Remember (from an 
earlier column) the career oriented 
science student or the creative per-
son who is not afraid of technology? 
Such students, so evidence shows, 
currently avoid our university be-
cause it only caters the needs of the 
intrinsically motivated technological 
students.

Yes, we are facing a major overhaul 
and I like it. Let me mention some 
of the possible improvements that 
enthuse me. When students enter, 
they may have difficulties regarding 
level and content; but after a few 
months this should be over. Either 
because, by switching within the 
college, they will have found more 
suitable courses or even a more 
suitable discipline, or because, 
under close guidance by the tea-
ching staff, they will go to another 
school that fits their interests and 
capabilities better. If still around 
after a few months of study, they 
will be certain to pass in three years 
provided they stay active. With this 
tranquillity of mind, these students 

can broaden their interests at will.

There will be more flexibility. They 
could come across a book like “The New 
Mathematics of Architecture” by 
Jane and Mark Burry and read that 
the “three-bedroom concrete-and-
glass house outside Amsterdam 
was conceived for a young family 
in which to stage their diurnal, loo-
ping transition between activities 
on a continuous path without end.” 
Reading on, it may slowly become 
clear which mathematical object is 
being described: “The planning, res-
ponsive to the bucolic site and daily 
passage of the sun, is based on a 
crossing, rising and falling three-
dimensional path, along which the 
rooms and activities of the day are 
arranged, with the major rooms sub-
sumed in the circulation ribbon”. 
Here the Mobius band House (in 
Het Gooi, The Netherlands) is being 
described. This wonderful book about 
advanced mathematics and archi-
tecture could well be the start of an 
inspiring study and the new Bache-
lor College should provide such op-
portunities.

There will also be room to learn 
mathematics and computer science 
in the same depth as it is taught 
now. But the new arrangement will 
give students other opportunities as 
well, such as acquiring knowledge 
and skills within university themes 
like energy, health and mobility.

No-one will have to follow more than 
three courses in the same week. 
Students will work towards passing 
each exam right the first time. The 
hecticity of exam weeks will be a 
thing of the past. There will be fewer 
contact hours but better personal 
guidance. Are you sorry you’re going 
to miss all this?

Existentie is de eigenschap 
die maakt dat dingen zijn. 

Denk even over deze zin. Laat de 
uitspraak even op je inwerken. 
Behalve dat ze betoverend is in 
beknoptheid, is de uitspraak niet 
bijzonder waardevol. Het is ze-
ker geen bevredigend antwoord 
op vragen als “Wat betekent het 
om te bestaan?” of “Wanneer ís 
iets?”. Menig gecertificeerd filo-
soof zal in afschuw terugdein-
zen als hij ziet dat ik vragen als 
deze hobbymatig probeer aan te 
pakken. Het is wellicht een even 
slecht idee als over één nacht ijs 
gaan. Maar als je er niet beter 
van leert schaatsen, leer je ze-
ker beter zwemmen.

Goed, ik heb ooit de volgende defini-
tie geprobeerd: “Iets bestaat als je er 
over kunt praten”. Dit is een tame-
lijk ruime definitie waarin bijvoor-
beeld eenhoorns, een perpetuum 
mobile en iemands ongeboren zoon 
bestaan. Tastbaarheid of fysische 
uitvoerbaarheid is dus niet direct 
een voorwaarde voor bestaansrecht. 
Als je vindt dat dat wel zo moet zijn, 
kun je je afvragen of bijvoorbeeld een 
herinnering bestaat. Niettemin is de 
definitie waarschijnlijk toch te ruim 
voor praktische toepassingen. Ze 
geeft geen scheidslijn tussen dingen 
die bestaan en dingen die dat niet 
doen. Probeer maar eens na te den-
ken over dingen die niet bestaan. De 
zinsnede “dingen die niet bestaan” 
zelf is al per definitie problematisch 
omdat je er dan over spreekt. Op 
Gödeliaanse wijze ontploft mijn klei-
ne definitie in je gezicht.

De tweede optie was deze: “Iets be-
staat als het eigenschappen heeft 

anders dan existentie alleen”. Deze 
definitie is nog steeds erg riant maar 
leidt niet direct tot een tegenstelling 
als hierboven. Wel geeft deze aanlei-
ding tot bizarre argumenten als “Een 
eenhoorn bestaat want hij heeft een 
hoorn.” en “Deze herinnering be-
staat want ze is vals.”. Het tweede 
voorbeeld lijkt paradoxaal maar is 
toch zeker toegestaan. Realiseer je 
dat het alleen gaat om de herinne-
ring zelf, niet het onderwerp ervan. 
Het eerste voorbeeld maakt misbruik 
van a priori kennis die uit het object 
volgt. Immers heeft een eenhoorn 
per definitie een hoorn. We zou-
den dit kunnen omzeilen door geen 
a priori eigenschappen toe te laten. 
Dit is natuurlijk een slecht idee. Het 
getal drie, bijvoorbeeld, bestaat al-
leen maar uit zijn a priori definitie. 
Willen we werkelijk de overweging 
maken of getallen mogen bestaan?

Tenslotte, mijn meest recente optie. 
Deze is wat nuchterder dan de eerste 
twee en in ieder geval beter praktisch 
toepasbaar: “Iets bestaat als we de 
invloed ervan merken”. Vergeet niet 
dat de definitie nog steeds erg ruim 
is. Even surfen op internet legt direct 
de invloed bloot die een perpetuum 
mobile op mensen heeft. Verder lees 
je in de brievenrubriek van menig 
vrouwenblad de invloed van nog on-
geboren kinderen. Wanneer we dan 
ook nog een puur meetbare, fysische 
invloed eisen, stappen we werkelijk 
in een tastbaar domein. Stap zacht-
jes, want je stapt op dromen. Dit is 
namelijk het domein vanaf welke 
de eeuwige Godsdiscussie losbarst. 
Maar in de twee eerdere niveaus is 
deze discussie niet van toepassing, 
daar bestaat God nog gewoon.
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‘Strawberry Zwerts forever’

Ondanks dat wij als leden der 
dispuut In Vino Veritas, niet 

graag te koop lopen met onze 
bescheidenheid, zal in deze Su-
premum toch de ruimte worden 
genomen om jullie burgers iets 
te laten proeven van de weelde 
waarin wij onszelf het weekend 
van 27 tot 29 april hebben onder-
gedompeld.

Zoals de meeste weekeinden, begon 
ook het desbetreffende weekeind op 
een vrijdagavond, welke zoals de 
meeste avonden op een dispuuts-
weekend van het ware dispuut der 
studievereniging GEWIS, In Vino 
Veritas, in het teken stond van wijn. 
Het scheelde echter geen pakweg 25 
flessen wijn, of we hadden prima 
kunnen beweren dat de vrijdag-
avond had gestaan in het teken van 
de overheerlijke verse asperges.

In de regel wordt een dronken vrij-
dagavond, gevolgd door een late za-
terdagochtend. Een regel zou geen 
regel zijn, wanneer er geen uitzon-

dering was om deze te bevestigen. 
Vandaar ook dat het al vrij vroeg 
naar gebakken eieren rook in de 
riante accommodatie op het Coche-
mer Roompotten park waar wij ons 
op dat moment bevonden. Zoals 
vroeg opstaan in de regel heeft, had 
ook deze vroege vlucht een prima 
reden, welke tevens ook de reden 
was dat wij onszelf überhaupt in het 
Cochemse bevonden. Het park waar 
we ons op bevonden, dat onder an-
dere een zwembad, een vreetschuur 
en een oerstomme Zeeuwse recep-
tioniste met een Brabantse achter-
naam  bevatte, stond vooral bekend 
om de uitgestrekte golfbanen die het 
park omringen. En hoewel een enke-
ling binnen ons dispuut golfen zou 
omschrijven als draven over uitge-
strekte landerijen, wat vooral iets 
is voor paarden, stonden een aantal 
van ons al vroeg klaar om een ``bal-
letje te gaan slaan’’. Dit zeker niet 
onterecht, want zoals velen weten, is 
golf dé sport bij uitstek om tijdens 
puike bedrijfsuitjes te spelen.

Terwijl een deel van ons zichzelf aan 
het vermaken was op de uitgestrekte 
golfbanen, vertrokken de meesten 
van de achtergebleven dispuutsle-
den, na een heerlijke saunasessie, 
uiteindelijk richting het plaatsje Co-
chem zelf. Dit dorpje (Google maar 
eens) is werkelijk waar een juweeltje 
voor het oog, met als meest in het 
oog springende gebouw, de burcht 
op de berg boven Cochem welke 
omringd wordt door wijngaarden 
gevolgd door bebossing. Uiteraard 
werd deze burcht vereerd met een 
bezoekje door enkelen van ons. Nij-
huis, Sanders en ikzelf (met kin-
derkorting..) hebben middels een 
``rondleiding’’ toegang weten te ver-
krijgen tot het binnenste van het 
kasteel en daar onder andere adem-
benemende ridderzalen en een har-
nas bezichtigd dat groot genoeg was 
om een kruising tussen Rob de Heus 
en Martie in te verstoppen. Dit alles 
terwijl Ceelen en van Thiel zich zaten 
te bezatten op een terras, gelegen op 
een wat hogere loca-
tie binnen de burcht. 
Na het kopen van een 
klein souvenir binnen 
de burcht, is er nog een 

bezoek gebracht aan de antiekmarkt 
in het dorpje zelf. Het bezoek is af-
gesloten met de magische woorden 
``bitte ein Bit’’ op een van de vele ter-
rasjes langs de oever van de Mosel.
Aangekomen bij onze respectievelij-
ke woning, werden we aldaar opge-
wacht door Wong, in combinatie met 
een aantal schalen zelfgemaakte su-
shi. Honderdmaal hulde voor Wong 
en daarnaast een wijze levensles 
voor de rest: Laat Wong niet de wa-
sabi op je sushi doen.

Een beleidsweekend heeft zijn naam 
vooral te danken aan het beleid dat 
gemaakt wordt op zo’n weekend. 
Naast het eten van prima asperge-
soep, tortilla’s en pasta met rode 
saus, het drinken van verscheidene 
wijnen en het verzinnen van allerlei 
liedjes ter ere van de entree van al 
onze leden, stond de zaterdagavond 
dan ook vooral in het teken van 
beleid maken. En inderdaad, dit is 
weer prima gelukt.

Een zondag (en dan bedoel ik geen 
standaard zondag, op welke ik nor-
maliter netjes naar de kerk ga) op zo 
een weekeinde staat uiteraard vooral 
in het teken van uitbrakken en de 
terugreis. Beide dingen zijn dan ook 
gebeurd en niet zonder success. 

Het was een prima weekend Heeren. 
Post multa saecula, pocula nulla!
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Schieten met Da Vinci

Ook deze editie is er weer een 
sport bezocht door de Supre-

mumcommissie; dit keer hebben 
we meegedaan aan een proefles 
in boogschieten bij E.S.H. Da 
Vinci! Na een korte introductie 
over het verloop van een training 
kregen we al snel een eenvou-
dige boog in de handen geduwd.

De meest gangbare boog waar be-
ginners mee te maken krijgen is een 
zogenaamde recurve boog. De re-
den dat deze zo genoemd wordt, en 
ook het voornaamste verschil met 
een reguliere boog, is het feit dat 
de uiteinden van de latten van de 
boogschutter af buigen. Daarnaast 
kan de boog uitgebreid worden met 
een groot assortiment aan hulpmid-
delen, waarbij te denken is aan een 
vizier of stabilisatoren om de boog in 
balans te houden. Een recurve boog 
heeft een trekkracht van 15 tot 50 
pond, de boog waarmee ik mocht 
schieten was een 22-ponds boog.

Andere typen bogen zijn de traditio-
nele bogen en de compound bogen. 
Compound bogen maken gebruik 
van kabels en katrollen om de lat-
ten te buigen, waardoor een veel 
grotere trekkracht uitgeoefend kan 
worden; deze varieert van zo’n 40 
tot 80 pond; de pijl wordt vergeleken 
met een recurve boog zo’n 1,5 tot 2 
keer sneller afgeschoten. Ook hier 

waren beginnersbogen van beschik-
baar, maar daar mocht helaas niet 
mee geschoten worden tijdens deze 
training.

Het voornaamste waar op gewe-
zen wordt is de houding, het meest 
belangrijke aspect voor een goed 
geschoten pijl. Als je niet met een 
rechte rug staat, of de schouders bij 
het spannen van de boog niet op de 
juiste manier aanspant, zal de pijl 
vrijwel gegarandeerd het doel mis-
sen, met alle gevolgen van dien. Er 
zijn die avond meerdere pijlen de 
grond of het plafond in gevlogen. 

Maar, afgezien van dat dit de eer-
ste keer is dat ik met een recurve 
boog mocht schieten, was het meest 
indrukwekkende toch wel om de 
bogen te zien van de leden van Da 
Vinci zelf. Van eenvoudige houten 
traditionele bogen tot een compound 
boog van 70 pond, je kunt je ogen 
uitkijken op zo’n avond. Ieder heeft 
zijn eigen voorkeur voor het type 
boog en de hierbij gebruikte accesoi-
res en ieder weet deze mogelijkheden 
optimaal te benutten om in de roos 
te schieten. Ik vond het een erg ge-
zellige avond en kan iedereen zeker 
aanraden om, als je interesse hebt, 
het een keer te proberen!

E.S.H. Da Vinci
Da Vinci is de grootste studenten 
handboogvereniging in Neder-
land. Trainingen vinden weke-
lijks plaats, met daarnaast vaak 
nog ruimte om een extra avond 
vrij te schieten. Voor beginners is  
er het gehele jaar door ruimte om 
een beginnerscursus te volgen.

Meer informatie is te vinden op 
www.eshdavinci.nl of te verkrij-
gen via info@eshdavinci.nl !
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In The Spotlight: Lotte

Hallo lezers, ik ben Lotte van 
de Leur en ik ben deze keer 

gevraag om een beetje over mij-
zelf te vertellen. 

Ik ben op 7 maart 1989 geboren in 
Utrecht. Hier heb ik dan ook een 
groot deel van mijn leven gewoond, 
samen met mijn ouders en mijn 
zusje. En van 2001 tot 2007 zat ik 
op de middelbare school, het st. Bo-
nifatius College  in Utrecht. Omdat 
ik erg veel van reizen houd leek het 
mij een goed moment om na de mid-
delbare school naar het buitenland 
te gaan. Ik ben dus direct na mijn 
eindexamen begonnen met werken 
om zo veel mogelijk geld bij elkaar 
te zamelen. En in januari was het 
dan zo ver, ik had genoeg geld om te 
vertrekken. Ik ben toen 5 maanden 
in Nepal geweest. De eerste 2 maan-
den heb ik in een gastgezin gewoond 
en vrijwilligerswerk gedaan in een 
weeshuis. En de laatste 3 maanden 
heb ik rondgereisd en verschillende 
trektochten gedaan door de bergen. 
Het was een erg mooie ervaring en 
ik hoop er ook ooit nog eens naartoe 
te gaan.

Na dit jaartje ertussenuit te zijn ge-
weest was het tijd om te studeren.  

Ik ben in 2008 naar Eindhoven ver-
huisd. Ik heb toen een jaartje In-
dustrial Design gestudeerd, maar 
dit bleek toch niet de juiste studie 
voor mij. Dus ben ik overgestapt 
en in 2009 begonnen met de studie 
Technische Wiskunde. Ik ben de af-
gelopen anderhalf jaar niet erg actief 
geweest bij GEWIS, maar dit jaar zit 
ik bij de Intro commissie, dus in ie-
der geval tijdens de intro zullen jullie 
meer van mij zien. 

Naast mijn studie ben ik in 2008 
ook lid geworden bij Theta, de stu-
denten roeivereniging in Eindhoven. 
Hier heb ik de eerste 2 jaar een paar 
keer per week geroeid, maar dit jaar 
ben ik gaan wedstrijdroeien. Dat be-
tekend dat ik samen met 7 andere 
dames 6 keer per week in een roei-
boot zit om te trainen. En elke 2 we-
ken starten we een wedstrijd tegen 
andere studenten roeiverenigingen 
over heel Nederland. 

Naast het roeien vind ik het ook erg 
leuk om paard te rijden. Dit doe ik 
elke week met een groep vriendinnen 
uit Utrecht die ik al jaren ken. Dit is 
ook een leuke manier om ze nog te 
blijven zien. 

I
N
F
I
M
A

Jesper: “Dankuwel” is één woord, dus “dank u” is ook één woord.

Mark van Helvoort: “Als blikken konden doden, hadden ze er geen frisdrank 
in gezet.”

Jesper: “Ik weet niet meer of ik nou 21 of 22 ben...”

Florian: We’re leaving now
Paula: Who’s we?
Florian: Me and other people

Kevin: Nicky, heb jij het nummer van Tosca?

Kevin: “Dan hebben jullie wel een probleem met auto’s en chaffeurs enzo”
Mark: “Dan rijd ik wel twee auto’s joh!”
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Kom in AXI

Oh ja.. ik zou een stukje schrij-
ven voor de Supremum, en 

dat zelfs in de nieuwe rubriek: 
‘Werken na je bachelor’. Ik vraag 
me af hoeveel mensen er eigen-
lijk gaan werken na hun bache-
lor, want dit wordt meestal niet 
echt als optie gezien. 

Ik ben gestopt na mijn bachelor om-
dat ik er gewoon al te lang mee bezig 
was. Ik heb er 7 jaar over gedaan en 
toen was ik het wel beu. Begrijp me 
niet verkeerd, ik heb het hartstikke 
leuk gehad als student. Ik heb er 
heel veel naast gedaan waar ik heel 
veel van geleerd heb en ik heb uit-
eindelijk toch mijn bachelor gehaald. 

Ik ben ongeveer anderhalf jaar gele-
den gaan zoeken naar een baan. Of 
eigenlijk naar een bijbaantje, omdat 
ik nog 2 vakken moest en pas in de 
zomer echt wilde gaan solliciteren. 
Ik ben op een dag langs allerlei uit-
zendbureau’s gegaan om te kijken 
of ze voor mij iets hadden wat ik tot 
(of tot en met)de zomer kon doen. In 
vrijwel ieder uitzend bureau vonden 
ze dat ik te hoog opgeleid was voor 
de baantjes die ze hadden. Aan het 
eind van de dag was ik vrij moede-
loos, maar ik had nog een uitzendbu-
reau te gaan. Dit was uitzendbureau 
Cruyfs, zij waren heel geinteresseerd 
in mij en hadden vrij veel banen voor 
wat hoger opgeleiden. Toen ik zei dat 
ik eigenlijk nog aan het zoeken was 
naar iets voor als ik helemaal klaar 
was met mijn bachelor zeiden ze 
meteen dat het beter was om nu al te 
solliciteren, ook al zou ik misschien 
pas over een paar maanden kunnen 
beginnen. Uiteindelijk kwamen we 
bij 2 vacatures uit die me wel inte-
resseerden. Ik heb voor allebei gesol-
liciteerd. Bij de ene functie was het 
vrij duidelijk dat ik niet helemaal in 
de functie paste, terwijl ik er bij de 
ander juist zeker wel in paste. Ik ben 
dan ook voor deze functie aangeno-
men, naast een van de andere drie 

die ook op tweede gesprek mochten 
komen. En dat in een periode dat het 
heel moeilijk was om aan een baan 
te komen. Ik heb uiteindelijk geko-
zen om twee dagen na mijn laatste 
tentamen, die ik gelukkig gehaald 
heb, te beginnen. Mijn studententijd 
was voorbij en mijn werkende leven 
begon bij het bedrijf AXI.
 
Axi is van oorsprong een Belgisch 
softwarebedrijf en heeft een aantal 
verschillende richtingen. De voor-
naamste richting is de retail. Dan 
moet je denken aan software voor 
kassa’s en backoffice systemen. 
Maar ze maken ook software voor de 
zorg en er is een tak voor overheids-
instellingen. Op dit moment is er ook 
een finance pakket in ontwikkeling. 
Axi heeft een vestiging in Willebroek 
(BE) en Breda.
 
Bij AXI Breda ben ik aangenomen 
als Junior Oracle ontwikkelaar. Dit 
hield in dat ik eerst moest worden 
opgeleid. Ik heb de eerste drie maan-
den een aantal cursussen gedaan. 
In eerste instantie een SQL cursus, 
aangezien ik eigenlijk alleen een 
simpele ‘select * from’ kende en ver-
der eigenlijk niks. Degene die samen 
met mij was aangenomen, Yvonne, 
kende iets meer SQL, maar op zich 
was ik vrij snel op haar niveau en 
konden we samen de cursus doen. 
Dit was echt heel gezellig en heel 
fijn omdat je niet de enige nieuwe 
bent. Na de verschillende cursus-
sen zijn Yvonne en ik naar twee ver-
schillende afdelingen gegaan, al zien 
we elkaar nog altijd in de pauzes. 
Ik ben in de afdeling SAFE terecht 
gekomen. Dit is de afdeling van ons 
bedrijf die de standaard retail soft-
ware ontwikkeld. Daar ben ik nu nog 
steeds bezig met stukken software 
standaardiseren, nieuwe software 
schrijven en meedenken over nieu-
we projecten. Ik vind het nog steeds 
heel erg leuk en ben blij dat ik na 
mijn bachelor gestopt ben.

I
N
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In de bestuurskamer:
Edwin zegt: ‘sow hoorde je die stereo, muziek ging van links naar rechts’
Jesper zegt: ‘WTF is dat dus stereo??’
* Iedereen kijkt, zucht *

Nicky: ik snap ook niet waarom ze een gat aanboren en dan een paal er in 
stoppen.

Edwin: nou laatst vonden wij onder onze trap een condoom.
Frederique: ja, maar die ga je toch niet opeten?

Paula: Why did you steal my bus ticket?
Barry: I didn’t steal it, I found it!
Paula: Where did you find it?
Barry: In your wallet...

Frank: Wat is een cantus?

<Tijmen> doorknallen was precies wat ik dacht vanmorgen :P
<Tijmen> vandaar dat ik nu al aan de progmeth zit

(Kijkend naar een filmpje over de Mandelbrot set)
Eran: wie heeft dit eigenlijk uitgevonden?

(Er staat porno op Jesper’s laptopscherm)
Jesper: Zo, die zijn wel flink zeg... ik ga maar even naar de wc voordat ik aan 
het werk ga.

De docent tijdens computernetwerken: “So here we see the graph of internet 
hosts plotted out over time”
Vraag uit de zaal:”What is that small decline in the number there?”
Docent:”Probably windows XP”

Tijdens de instructie algoritmiek:
“Voor degene die anders dachten: dit kan NIET terwijl je aan het DP’en bent!”

Tijdens een bestuurszuipavondje
Edwin: we kunnen Sebas natuurlijk steeds dezelfde vraag stellen, dan moet 
hij blijven drinken en wordt hij lazarus.
Jesper: ja, dan kunnen wij Pascal in hem programmeren!
...?
Jesper: ...want dan is hij Lazarus?

Rob Hogerwoord:”Complexiteit is niet sexy”

Vincent Klijs in een praatje tegen de meelopers:
...en we hebben een bar, dus er is ook elke woensdagavond een gezellige 
borrel!

(Tijdens het barbecuen)
Teun: Ja, die zwarte is wel goed
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ACtiviteiten

Het jaar zit er alweer bijna op! 
Om een beetje een overzicht 

te geven van het hele college-
jaar zijn hier wat statistiekjes.

De AC was dit jaar natuurlijk weer 
de ACtiefste Commissie met 23 AC-
tiviteiten. Er waren tijdens verga-
dering x poststukken, waarvan y 
vlaaien. Dit waren gelukkig niet de 
enige vlaaien, niet alle vlaaien zijn 
poststukken! Er zijn in totaal veel+1 
letters uitgedeeld aan lamme leden. 
Over leden gesproken, daarvan zijn 
er vier geïnstalleerd en twee vertrok-
ken. Er zijn zelfs twee nieuwe func-
ties bijgekomen! En er werd 0.5 web-
site gemaakt.

De afgelopen periode werd geken-
merkt door tafelvoetbal, mensen 
die de vergadering meerdere keren 
in- en uitlopen, de invoering van 
anti-letters en als gevolg een tergend 
gebrek aan vlaai. Naast vergaderen 
doen we ook wel eens een ACtiviteit. 
Zo waren er deze periode een aantal 
grote successen, te beginnen met het 
AC Snow Fun.

Het AC Snow Fun vond plaats bij 
SnowWorld in Landgraaf, alwaar 
GEWIS de kans kreeg ontzettend 
hard sneeuw te happen met ski’s of 
een snowboard aan. Dit is amper ge-
lukt, veel aanwezigen waren name-
lijk prima in staat te blijven staan 
op hun sneeuwplanken! Stonden ze 
niet, dan vlogen ze wel door de lucht 
na met snelheid over opzettelijk aan-
gelegde hobbels te zijn gegleden. De 
foto's zijn mooi en staan natuurlijk 
op de GEWIS-site.

Ook vond natuurlijk het tafelvoet-
baltoernooi plaats. Aan het begin 
van de karaokeborrel zijn de laat-
ste wedstrijden gespeeld. De halve 
finale van Ivo en Remko tegen het 
team van Edward en Frank was lang 
spannend, maar uiteindelijk trokken 
Ivo en Remko toch aan het kortste 
eindje. Hierna werd de finale ge-
speeld, waaruit na wedstrijden van 
stijgend niveau Bouke en Frank met 
10-1 als winnaars uit de bus kwa-
men! Zij gaan er van door met eeu-
wige roem.

De karaokeborrel was ook dit jaar 
een succes. Vakkundig gepresen-
teerd door Ton Godtschalk en Tom 
Nijhuis, gejureerd door de diverse 
disputen en technisch mogelijk ge-
maakt door Christiaan Bootsma, 
allen hartelijk bedankt, kregen 
GEWIS’ers de kans om te laten zien 
dat zingen niet alleen voor onder de 
douche is... of toch wel?

Overigens zijn wij op zoek naar en-
thousiaste leden die ons team ko-
men verblijden met ideeën, initiatief 
en leiderschap. Bij de AC is veel mo-
gelijk, onze commissie is een uit-
stekende uitlaatklep voor creatieve 
neigingen in de vorm van vermaak, 
en een onmisbaar onderdeel van het 
studentenleven bij GEWIS. Heb je 
recent andere prioriteiten afgerond, 
zoek je nog een leuke functie of lijkt 
het je gewoon leuk om te komen kij-
ken, mail dan naar ac@gewis.nl voor 
meer info (ook over volgend jaar), 
aangezien vergaderingen aan het 
eind van het jaar minder vast staan.

Limburgse asperge-crèmesoep van Honig

Op 11 mei jongstleden kwam 
het nieuws de wereld in dat 

de Limburgse asperge-crème-
soep van Honig slechts voor een 
half procent uit asperge bestaat. 
Wij doken even verder in dit op-
zienbarende verhaal!

Een half procent asperge in soep 
komt overeen met een stukje klei-
ner dan een pink (10 gram) in een 
grote pan (van zeg 2 liter). Het be-
hoeft geen uitleg dat dit erg weinig 
is. In het recept voor Limburgse as-
pergesoep van Albert Heijn gaat 500 
gram (ongeschild) per 1,5 liter vocht.  
Maar wat zit er dan wel in de soep? 
Volgens Honig zijn dit aspergearoma 
en smaakversterkers. Nu schijnt er 
een lichtpuntje te zijn dat voor het 
maken van aspergearoma en de 
smaakversterkers asperges zijn ge-
bruikt, maar helaas. De smaakver-
sterkers zijn afkomstig van vlees of 
vis, wat Honig verplicht om te ver-
melden dat deze soep niet geschikt 
is voor vegetariërs.

Stel we nemen genoegen met die 
pink asperge per pan, is het dan wel 
Limburgse asperge? Ook hier krijgen 
we geen bevredigend antwoord op. 
Vorig jaar was de naam van de as-
perge-crèmesoep van Honig namelijk 
nog Franse asperge-crèmesoep. En 
aan de receptuur 
is niets veranderd. 
Het gaat puur om 
een naamswijziging 
vanwege de trend 
om meer lokaal te 
eten.

Honig wijst er wel 
op dat de soep aan 
alle wettelijke eisen 
voldoet. Maar of dat 
hem ook lekkerder 
maakt? Voor de ze-
kerheid adviseert 
Honig dan ook op 
haar website om 

125 gram verse asperges aan de 
Limburgse asperge-crèmesoep toe te 
voegen.

Limburgse Aspergesoep*
Volgens recept van Albert Heijn

Benodigdheden voor 4 personen: 
500 gram witte asperges, 1 vlees-
bouillontablet, 30 gram boter, 30 
gram bloem, 1 gekookt ei, 150 gram 
in reepjes gesneden gekookte ham, 4 
eetlepels slagroom en 2 eetlepels fijn 
gesneden verse peterselie.

Bereidingswijze: Was de asperges, 
snij de houtachtige onderkant er af 
en schil ze. Breng de asperges, de 
bouilliontablet en de schillen aan de 
kook met 1,5 liter water. Neem na 
15 minuten kooktijd de asperges uit 
de pan, maar laat de schillen daarna 
nog 30 minuten zachtjes doorkoken. 
Zeef het kookvocht, de schillen zijn 
dan niet meer nodig. Maak stukjes 
van de gekookte asperges. Smelt de 
boter in een pan en strooi de bloem 
erover. Dit goed doorroeren. Na het 
bruisen al roerend beetje bij beetje 
het gezeefde kookvocht toevoegen. 
Laat de soep zo’n 15 minuten op laag 
vuur doorkoken. Prak het ei fijn en 
voeg dit samen met de aspergestuk-
jes, ham en de slagroom toe aan de 
soep. Op smaak brengen met zout, 

peper en de peterselie. 

*Van Limburgse As-
pergesoep kan mak-
kelijk Brabantse as-
pergesoep gemaakt 
worden door asperges 
uit Brabant te gebrui-
ken in plaats van uit 
Limburg. Uiteraard 
kan de smaak enigs-
zins afwijken, vandaar 
dat de Limburgse as-
pergesoep ook niet ge-
lijk is aan de Brabant-
se aspergesoep.
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Filmreview: Source Code

Sean Fentress wordt wakker 
in een rijdende trein met te-

genover hem een aantrekkelijke 
jonge dame genaamd Christina. 
Menig man wordt wel eens on-
aangenamer wakker en zal daar-
om geen reden tot panikeren 
zien. Maar Sean is niet menig 
man. Sean is zelfs overtuigd dat 
hij niet Sean Fentress is, maar 
Colter Stevens. Bovendien is 
hij van mening dat hij gestatio-
neerd moet zijn in Afghanistan, 
in plaats van aan te pappen met 
vreemde dames in de trein. Re-
den voor paniek dus. 

Nadat Sean zich acht minuten lang 
in The Twilight Zone heeft gewaand, 
verwacht hij niet dat zijn situatie 
kan verslechteren. Onze vriend lijkt 
echter geen talent te hebben voor 
het inschatten van zijn situatie. Zijn 
trein, inclusief Sean zelf, wordt na-
melijk volledig vernietigd door een 
bom. Plots wordt hij wakker in een 
metalen capsule en staart hij we-
derom in het gezicht van een jonge 
dame. Via een computerscherm en 
een webcam staat hij in contact met 
wetenschapper Colleen Goodwin. Zij 
legt hem uit dat hij inderdaad sol-
daat Colter Stevens is. Bovendien 
weet zij te vertellen dat hij zich in een 
geheim laboratorium van het leger 
bevindt en deelneemt aan een pro-
ject genaamd “Source code”. Vanuit 
zijn capsule kan hij herhaaldelijk de 
laatste acht minuten herleven van 
een man die zich in een trein bevond 
die een paar uur geleden was opge-
blazen. Colter zit hierbij niet vast 
aan de handelingen van die persoon 
en kan doen wat hij wil. Hij kan te-
vens de acht minuten zo vaak door-
lopen dat hij op een gegeven mo-
ment op de seconde weet wanneer er 
in de coupé een koffiedruppel wordt 
gemorst. Bill Murray bevond zich in 
een vergelijkbare situatie in de film 
Groundhog Day. Hij gebruikte zijn 
kennis van de situatie om vrouwen 

te imponeren. Colter heeft echter de 
pech dat hij moet luisteren naar zijn 
superieuren. Bij hun gaat de voor-
keur uit naar het identificeren van 
de bommenlegger om toekomstige 
aanslagen te voorkomen 

Sean wordt gespeeld door Jake Gyl-
lenhaal (Donnie Darko), Christina 
door Michelle Monaghan (Kiss Kiss 
Bang Bang) en Colleen door Vera 
Farmiga (Up in the Air). Al deze 
mensen kunnen elkaar een schou-
derklopje geven want ze komen on-
geschonden uit de recensie. Er is 
tevens een kleine bijrol voor Jeffrey 
Wright (Casino Royal, Quantum of 
Solace) als het brein achter Source 
Code. De minimale speeltijd die deze 
persoon krijgt lijkt een gemiste kans 
aangezien The Internet Movie Data-
base hem omschrijft als “Quite pos-
sibly the most underrated and un-
derexposed actor of his caliber and 
generation.”
 
Ook voor de regie heb ik niets an-
ders dan lof. Het grootste deel van de 
film bestaat uit Colter die meerdere 
malen dezelfde acht minuten door-
loopt om zijn missie te volbrengen. 
Dit komt omdat, in tegenstelling tot 
Steven Seagal in Under Siege II, Col-
ter meer nodig heeft dan een paar 
cocktails en een pakje lucifers om 
de terroristen te lijf te gaan. Toch 
is de regisseur er in geslaagd iedere 
poging boeiend in beeld te brengen. 
Maar dat kon ook niet mis gaan met 
een regisseur die Zowie Bowie heet. 
Inderdaad, de zoon van. Nu is het 
zo dat alles verbleekt naast een in-
drukwekkende naam als “Zowie Bo-
wie” en dus wordt de regisseur in de 
aftiteling onder zijn geboortenaam, 
Duncan Jones, vermeld.

Niet alleen heeft de regisseur de 
naam van een superheld, hij lijkt 
ook nog eens een missie te hebben 
om planeet aarde te laten zien wat, 

naar mijn mening, echte science fic-
tion is. Ik vind dit genre namelijk op 
zijn best als het de implicaties van 
nieuwe techniek toont, bijvoorbeeld 
tijdreizen en klonen, en hiermee bij 
het publiek vragen oproept die aan 
het filosofische grenzen. Dit krijgt 
hij met Source Code in zekere mate 
voor elkaar. In zijn debuutfilm Moon 
(2009), leek hij hier nog meer op 
gefocust. Deze film had een relatief 
laag budget en was gefilmd in de 
stijl van de zwaargewichten uit het 
genre zoals 2001: A Space Odyssey 
(1968) en Solaris (1972). Deze films 
staan echter niet bekend om hun 
snelheid en spetterende actiescenes. 
Gevolg hiervan was dat Moon in de 
bioscopen weinig opbracht maar 
dit compenseerde door iedere prijs 
te winnen die het op zijn pad te-
gen kwam. Gouden beeldjes alleen 
brengen echter geen brood op de 
plank. Source Code heeft dus naast 
inhoud ook een behoorlijke portie 
actie meegekregen en lijkt hierdoor 
regelrecht van de hand van Philip 
K. Dick (Blade Runner, Total Recall, 
Minority Report) te komen. Het ver-
haal is echter van Ben Ripley die het 
baseerde op de serie Quantum Leap 
(1989-1993). Hier wordt geen geheim 
van gemaakt. De hoofdrolspeler uit 
de serie, Scott Bakula, heeft name-
lijk een kleine bijrol als Sean’s vader. 

Maar vóór de vlag wordt uitgehan-
gen omdat ik een hele recensie po-
sitief ben gebleven, wil ik nog een 
kleine kanttekening maken bij het 
script. Dit aspect van Source Code is 
te vergelijken met onweer. Het ziet er 
flitsend uit, maar het rammelt aan 

alle kanten. Wie tijdens de film even 
de tijd neemt om achterover te gaan 
zitten en vragen te stellen bij wat er 
precies gebeurt, zal beseffen dat er 
meer gaten in het verhaal zitten dan 
er minuten zijn verstreken. Er is ook 
een moment waar de hoofdpersoon 
het waagt om een vraag te stellen 
over hoe het herleven van de acht 
minuten werkelijk werkt. Hij krijgt 
vervolgens enkel de term “quantum-
fysica” naar zijn hoofd geslingerd, 
voordat hem de mond gesnoerd 
wordt met de term “parabolische 
vergelijkingen”. Gelukkig geeft de 
film geen tijd om even achterover te 
gaan zitten. De kijker zal zich name-
lijk voor het grootste gedeelte op het 
randje van zijn stoel bevinden. 

Conclusie
Naar gelang de tijd vordert verlies je 
als kijker alle hoop dat de film naar 
een logisch verhaal convergeert. 
Aan het eind is er niet alleen genoeg 
plaats om een ε tussen de plotholes 
te proppen, de trein waar het verhaal 
zich in afspeelt zou er met gemak in 
kunnen parkeren. Gelukkig heeft de 
film ook de vaart van diezelfde trein 
en weet het toch geen moment te 
vervelen.

B
eoordeling:

«
«
«
«
«

Film: Source Code
Release: 9 juni 2011
Regie: Duncan Jones
Genre: Science Fiction
Cast: Jake Gylenhaal
 Michelle Monaghan
 Vera Faringa
Duur: 93 min
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Crowd Dynamics

My name is Joep Evers, and 
I’m a fifth year student in 

Mathematics. A couple of days 
before writing this text, I suc-
cessfully presented and defen-
ded my Master’s project. In my 
thesis, I describe the modeling, 
analysis and simulation of the 
dynamics of crowds. In short, 
this means that I want to pre-
dict the collective behaviour of 
groups of people. This is an im-
portant factor when designing 
airports, railway stations and 
other potentially crowded pla-
ces. Pedestrians should be able 
to walk as safely and comforta-
bly as possible. 

In April 2010 I was given the oppor-
tunity to be the first master student 
to participate in the Honors Program 
IAM. Mark Peletier suggested the 
idea of studying crowd dynamics, 
and through him I got into contact 
with my current supervisor Adrian 
Muntean. Later, we decided to de-
dicate my final project to this topic.

The relevance of good crowd ma-
nagement was emphasized in a dra-
matic way a few months later. More 
than 20 people lost their lives at the 
Loveparade, organized in Duisburg 
in July 2010. They were crushed 
when a stampede occurred in the 

overcrowded festival area.
Often we do not understand how 
and why crowds move the way they 
do. As a result, we can not predict 
whether the situation will get out 
of hand, and thus we are not able 
to react appropriately. The events 
in Duisburg have shown that it is, 
however, very important to know for 
example where bottlenecks are likely 
to occur, when and where (too) high 
densities (number of people per unit 
area) are to be expected, and what 
influence the geometry of the festi-
val area has. Precisely at this point 
mathematics enters the game. By 
means of mathematical models, we 
can gain insight in the underlying 
mechanisms of collective behaviour 
in crowds.

I work with models in a measure-
theoretical context. A mass measure 
essentially tells how many people 
are present in a certain subdomain 
at a certain point in time. This 
measure evolves over time (i.e. the 
crowd moves) due to a velocity field. 
Each individual has a desired velo-
city: the velocity it would have if no 
other people were present. The de-
sired velocity is perturbed by a so-
cial velocity. In the social velocity we 
incorporate for instance the fact that 
pedestrians want to keep a certain 
distance from each other, but also 

wish to stay with their group. The 
actual modelling takes place at the 
moment we define the exact form of 
these attractive and repulsive inter-
actions.

We only make decisions about what 
happens at the level of an indivi-
dual (the micro-scale). However, if 
we ‘zoom out’ we can observe many 
interesting forms of self-organization 
at the crowd level (the macro-scale). 
Consider, for example, a corridor. At 
each end we send in a group of peop-
le, and we only instruct them to walk 
to the other side. In the corridor the 
two groups thus move in opposite 
directions. In experiments with real 
people, the pedestrians in the cor-
ridor form lanes: people moving in 
the same direction tend to line up, 
by moving one after the other. These 
patterns occur, although the parti-
cipants are not told to cause them. 
In the model I use, similar things 
happen. I only prescribe how an in-
dividual behaves according to what 
happens around him. If I simulate 
the corridor experiment, lane-forma-
tion happens spontaneously at the 
macro-scale.

Using my model, I also aim at under-
standing more about the interplay 
between ‘special individuals’ and a 
group of people. In real-life situati-
ons, these special people can be tou-
rist guides, firemen, criminals etc. 
Such an individual is modelled as a 
point mass, whereas the rest of the 
crowd is considered to be a continu-
um (a fluid essentially). We want to 
answer questions like: “Under which 
conditions is the individual capable 
of leading the rest of the crowd into a 
certain direction, even if the crowd is 
not instructed to go that way?” Since 
the micro and macro perspectives 
are unified in a single framework, 
the model is a hybrid one.

Although I finished my master’s pro-
ject, there are still many questions to 
be answered. From July 1 onwards, 
I will work as a PhD student at the 
Institute for Complex Molecular Sy-
stems (ICMS) and the Department 
of Mathematics and Computer Sci-
ence. Together with Adrian, I will 
continue our research on the dyna-
mics of crowds. If you would like to 
do a bachelor’s or master’s project in 
this direction, or if you are just inte-
rested in what we do, do not hesitate 
to get in touch with one of us.A bottleneck occurs at the transition from the platform to the staircase at 

Eindhoven Railway Station.
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Wil van der Aalst, docent BIS, over petrinetten: “Once it fires, you’re dead”

Ozcelebi tijdens college computernetwerken, om 17:28. “Can I have your at-
tention for two more minutes?” Na geen reactie, “I’m not that boring!”

(Leanne aan de telefoon, Vincent geeft de telefoon aan Edwin)
Edwin: Goedemiddag, met studievereniging GEWIS, wat kan ik met u doen?

Tijdens OGO 2.3:
Maikel: Daar hebben we een anders algoritme, zie Jos Baeten linksonder

(Sjef tapt op de Duitse borrel een niet heel mooi biertje.)
Een jongere-jaars klaagt tegen Rob de Heus: “Ja maar die feut van jullie...!”

Jeroen Oorschot: Misschien moeten we die error weghalen! Als we die error 
niet krijgen werkt het namelijk perfect!
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Je Moeder: Jasper Landa

Hier is mijn bijlage voor jul-
lie blad Supremum van stu-

dievereniging GEWIS. Ik zal me 
eerst even voorstellen. Mijn 
naam is Ineke Korst, getrouwd 
met Albert Landa. We wonen in 
Terneuzen en samen hebben we 
2 kinderen: Jasper (19) en Esther 
(bijna 17). Albert had ook nog 2 
dochters uit zijn vorig huwelijk 
dus Jasper heeft nog 2 zussen: 
Carmen (35) en Kirsten (34). Nu 
over Jasper.

Jasper werd in oktober 1991 ruim 4 
weken te vroeg geboren. Toen al wat 
dwars kwam ons manneke achterste 
voren de wereld in.  De eerste dagen 
lag hij in de couveuse en vond het 
maar wat goed. Om toch wat kontact 
met hem te krijgen mochten zijn va-
der en ik af en toe met hem kangoe-
roeën.  Na 2 weken naar huis. We 
hadden er geen kind aan. Hij sliep 
veel  (doet hij trouwens nog steeds!).  
Verder was het een hele blije baby en 
ging begin 1992 naar de kinderop-
vang ‘De Wip-Wap’. Daar ging alles 
goed alleen had Jasper het niet erg 
op met de wildere kinderen. Hij hield 
meer van rustige dingen: eindeloos 

deed hij insteekmozaïek, puzzelen 
en Disney video’s kijken.

 Op 4 jarige leeftijd naar basisschool 
‘De Geule’.  Het waren lange dagen: 
om half 9 naar school, boterham-
metjes mee en na schooltijd met de 
taxi naar de buitenschoolse opvang. 
’s Avonds was Jasper doodmoe. Hij 
deed het prima en kon in groep 2 
al voorlezen voor de klas en woord-
jes schrijven, al werd paard nog wel 
met een ’t’ geschreven! De Disney vi-
deo’s waren nog steeds leuk, maar 
de puzzels werden vervangen door 
de computer en Playstation. Halver-
wege de basisschool  werd het dui-
delijk dat Jasper een beetje achter-
bleef met zijn groei. In de bovenbouw 
deed Jasper mee aan de reken- en 
wiskunde wedstrijd: de Kangoeroe-
wedstrijd en werd de beste van de 
school. Pas in de laatste klas van de 
basisschool kwamen de dokters er-
achter wat er met hem aan de hand 
was en moest hij regelmatig naar het 
AMC in Amsterdam waar ze met de  
behandeling begonnen. De basis-
school werd mooi  afgerond met een 
VWO advies. 

In 2004 ging Jasper naar het ZSC 
in Terneuzen waar hij wel erg op viel 
door zijn te kleine lengte. Hij had 
het geluk dat hij daar naar toe kon 
lopen, want hij kon nog niet op een 
‘grote’ fiets. In de brugklas kreeg hij 
de eerste basis voor wiskunde uitge-
legd door Dhr. Van Maldegem waar 
ik zelf in een grijs verleden ook nog 
wiskunde van heb gehad. Hij vond 
het leuk en deed weer mee aan de 
Kangoeroewedstrijd en kreeg als 
beste van zijn klas een T-shirt maat 
XL wat de eerste jaren zeker veel te 
groot was. Gedurende de regelma-
tige treinritjes naar Amsterdam wer-
den vele wiskundige problemen be-
sproken. Toch beperkte Jasper zich 
niet alleen tot de typische NT vak-
ken: ook de talen vond hij leuk en 
heeft jaren lang ook Latijn gedaan. 

Naast school zat Jasper op schaak 
en ging vanaf z’n 16de ’s avonds en 
in de vakantie bij Appie Heijn vak-
ken vullen. Hij had inmiddels het 
keyboard spelen weer opgepakt en 
gaf in het lokale Schelde theater een 
denderend optreden met zijn klas tij-
dens de bonte avond. In 2010 is Jas-
per geslaagd voor het VWO. Hij heeft 
de school een halve meter langer 
verlaten dan dat hij er naar toe ging! 

Zijn keus voor vervolg opleiding is 
over de laatste jaren nogal veran-
derd: van medicijnen, biomedische 
wetenschap, biomedische techno-
logie om uiteindelijk bij technische 
wiskunde uit te komen. Op de open 
dag in Eindhoven voelde Jasper zich 
direct op zijn gemak en koos er dus 
voor om Terneuzen in te ruilen voor 
Eindhoven. Een kamer was snel ge-
vonden en Jasper is vorig jaar dus 
vol goede moed aan zijn opleiding 
begonnen. Zijn introductie week 
vond hij super en werd ook direct 
lid van studenten vereniging Demos. 
Indien hij in het weekend naar huis 
komt, is hij opgeruimd en gaat ook 
weer met plezier richting Eindho-
ven. Het reizen is wat minder, maar 
dat is inherent aan het wonen in 
een uithoek van Nederland. Jasper 
heeft een goed gevoel voor humor en 
houdt van een stevige mop!
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Visiting a foreign country is not the 
only tradition we continued. As you 
might know, various songs have 
been dedicated to our fraternity 
(like B.O.O.M. B.O.O.M. B.O.O.M. 
B.O.O.M. by the Vengaboys). To 
honor the artists, we have themed 
our 5th anniversary earlier this 
year with “My Heart Goes B.O.O.M.” 
(French Affair). This time, we named 
our activity after a song by Shaggy, 
yes, the B.O.O.M. Buitenlands Actief 
STrandweekend In Cadzand.
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B.O.O.M.BASTIC

From the 1st ‘till the 5th of 
June, B.O.O.M. organized its 

well known yearly ‘active week-
end abroad’ for GEWIS. After 
Valkenburg (Limburg), Fontaine-
bleau (France), Remouchamps 
(Belgium) and Heimbach (Ger-
many), the next destination was 
Cadzand (Zeeland).

Thursday morning: The event that was advertised on the poster was to 
take place: blo-karting. However, due to a lack of wind, plan B was ini-
tiated. The group was split in two. One group wet-suited-up, were taught 
some basics of kayaking and played a game of, erm, basket-kayak-ball. 
The other group went ‘power kiting’ with so called NASA-wings: kites as 
big as NASA brake parachutes. Later that day, with a smaller kite, Ivo 
demonstrated why it is not that wise to walk under a kite (and why people 
wear a helmet when power kiting) by crashing his kite into Gerard’s head.

Thursday afternoon: Admit-
tedly, not every part of the week-
end was filled with activities. In 
the afternoon there was plenty 
of time to relax and some typi-
cal beach activities: sun bathing, 
swimming, volleyball, kiting, 
drinking Schultenbräu, etc.

Thursday evening: Tradition-
ally, the B.O.O.M. weekend has 
a dropping-event (and we should 
have done some mountainbiking 
too, but we did not because of a 
lack of mountains). The group 
was split in two again and drop-
ped about 12 km to the north 
and south on the beach res-
pectively. The north group had 
a significant advantage though, 
because of strong wind from the 
north. Traditionally, the trip en-
ded with a ‘campfire’.
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Friday: During the day, we visi-
ted SeaLife in Blankebergen. We 
found Nemo, the Azureus/Vuze 
logo frog and various other beau-
tiful fishies (check the GEWIS 
website for more pictures).

For dinner we made pancakes, 
which of course included the 
traditional “all-in” and the “Mars 
calzone”. In the evening we went 
to Sluis and terrorized the disco/
bar “Jopie”.

Saturday: Like on Thursday, 
we visited the beach. We also 
had a sand castle ‘build-off’ bet-
ween two teams. The walls of the 
B.O.O.M.castle lasted longer, but 
in the end, the center structure of 
the GEPWNAGE-logo prevailed (as 
it was built 1 meter farther away 
from the sea).
Later that night, we visited the ‘fa-
mous’ club “Joy” in Cadzand-Bad. 
Some of us even visited the jump-/
hardstyle party “Jump4Joy”.

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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Beste leden der s.v. GEWIS, 
bij deze wil ik u presenteren: 

Het 30e bestuur der s.v. GEWIS. 

Uw aankomende voorzitter is ge-
naamd Vincent Klijs. Deze grootse 
man zal ons prachtige GEWIS leiden 
door dik en dun. De rol van secre-
taris zal worden vervuld door Tom 
Slenders. Wonder boven wonder is 
het plan van deze secretaris wèl zijn 
notulen op tijd af te hebben! Jeroen 
van de Ven wil het geld gaan beheren 
in de rol van penningmeester. Hoe-
wel hij niet altijd weet hoeveel geld 
er in zijn broekzak zit, weet hij wel 
alle ingewikkelde woorden op een 
begroting op te noemen. Uw aanko-
mende vice-voorzitter is Christine 
van Vredendaal. Buiten het feit dat 
zij Vincent fysisch en mentaal zal 
ondersteunen, zal zij er voor zorgen 
dat er aan onze leden niets zal ont-
breken. Uw PR-functionaris zal Wes-
sel Prins zijn. Geld ontfutselen is 
zijn passie en van deze vaardigheid 
zal hij veelvuldig gebruik maken het 
volgende jaar. Het rijtje wordt afge-
sloten door Peter van Heck, die uw 
aankomende Onderwijs Commissa-
ris wordt. Hij wil vooral GEWIS een 
toegankelijker medium te maken 
voor studenten die onderwijs gerela-
teerde vragen of problemen hebben. 
 
Na u het aankomende bestuur 
der s.v. GEWIS te hebben voor-
gesteld, wil ik u graag vertellen 
wat onze ervaringen zijn op de dag 
waarop wij door de Algemene le-
denVergadering werden verkozen. 
 
Maandag 16 mei 2011 begint als een 
rustige dag, welke niet lijkt te ver-
schillen van menig ander dag. Bij 
GEWIS is het rustig, iedereen lijkt 
daadwerkelijk aandacht te beste-
den aan hun studie en het huidige 
bestuur probeert zich zo normaal 
mogelijk te gedragen, wat voor hen 
zeer moeilijk is vanwege de vele “leu-
ke” plannen die zij hebben voor die 

avond. De dag verloopt rustig, maar 
richting etenstijd blijken steeds meer 
GEWISsers zich te verzamelen in de 
ruimte van GEWIS. Tijdens het veror-
beren van ofwel een pizza, ofwel chi-
nees, vermaakt men zich luidruchtig 
met de vele vormen van vermaak die 
aanwezig zijn in de GEWIS-ruimte. 
 
Om ongeveer kwart over zeven ver-
trekken de kandidaatsbestuursle-
den richting de oude sint-Joris. Zij 
rijden samen met enkele andere le-
den, waarvan enkele de weg weten. 
Twee leden van het kandidaatsbe-
stuur hebben de weg opgezocht en 
wijzen min of meer de weg. Zij wor-
den echter geleid door Bouke Cloos-
terman en Leanne Scheepers. Maar 
al snel blijkt dat deze twee het leuk 
vinden om het kandidaatsbestuur 
ergens anders naar toe te leiden dan 
naar de oude sint-Joris. De twee le-
den van het kandidaatsbestuur die 
de weg hadden opgezocht nemen 
hier dan ook over om de groep naar 
de oude sint-Joris te leiden. Helaas 
lukt het niet zonder een omweg aan 
te komen, sterker nog, onderweg 
blijkt een kandidaatsbestuurslid de 
groep kwijt te raken en vervolgens 
de groep weer tegen te komen terwijl 
hij aan de andere kant van de weg 
rijdt. Uiteindelijk komen we bij de 
oude sint-Joris aan om daar Bouke 
en Leanne snel naar binnen te zien 
vluchten in de hoop ons toch nog 
te misleiden. Christine zweert op 
dit moment dat Bouke een maand 
lang geen sex meer zal hebben. 
 
Bij de binnenkomst van de oude 
sint-Joris worden we gelukkig wel 
hartelijk ontvangen. Na nog wat ge-
praat te hebben met enkele leden, 
begint om acht uur de Algemene 
ledenVergadering. Tijdens deze AV 
worden verschillende nuttige en 
minder nuttige zaken besproken. 
Helaas zijn deze zaken zo belangrijk 
dat er geen bier gedronken wordt tij-
dens het behandelen hiervan. Een-

Wissel-AV
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maal aangekomen bij het puntje 
waar de kandidaatsbestuursleden 
op zitten te wachten, wordt gelukkig 
de tap geopend om de dorst te les-
sen en voor de kandidaatsbestuurs-
leden tevens de tong wat losser te 
maken. Dit laatste vooral omdat 
zij, na het genieten van dit drank-
je, de gevreesde wissel-AV-vragen 
op zich afgevuurd zullen krijgen. 
 
Als eerste is Vincent Klijs aan de 
beurt. Deze 20-jarige, Bredase in-
formaticastudent wil zijn de voor-
zittersrol op zich nemen omdat hij 
dit een uitdagende baan vind en 
vooral omdat hij een das draagt 
met daarop “K1”, wat voor kandi #1 
staat en niet een vechtsport is. Ver-
der denkt hij uitstekend te kunnen 
discussiëren, welke hij vooral graag 
doet na de keel te smeren met een 
biertje. Helaas is onze huidige voor-
zitter nèt iets sneller in dit laatste. 
 
Daarna wordt Tom Slenders aan de 
tand gevoeld. De 21-jarige, Hapertse 
wiskundestudent zou als secretaris 
uitstekend moeten kunnen spellen. 
De zin “Een doorsnee hardloper, 
doorgaans stoïcijns en ogenschijn-

lijk relaxed voort-
schrijdend over 
kant-en-klare wan-
deltracès leidend 
langs cisterciensen-
kloosters en andere 
Zuid-Overijsselse 
curiosa, snakt he-
den ten dage bij 
tijd en wijle naar 
een verfrissende 
vanillemilkshake of 
een andere exorbi-
tante delicatesse.” 
blijkt voor hem 
echter toch te 
moeilijk te zijn 
met 9 spelfouten. 
 
Vervolgens gaat 
Jeroen van de Ven 
de uitdaging aan 
voor penningmees-
ter. Hij is 20 jaar, 
komt uit Eindho-

ven en studeert informatica. Zijn 
opvallende “K3” op zijn das leidt tot 
het zingen van een door allen ge-
waardeerd liedje “Blub, ik ben een 
vis”. Hij weet gelukkig goed hoe een 
begroting in elkaar zit, maar hij 
wil wel graag onschuldige eerste-
jaars meenemen in het boekenhok. 
 
Als vierde is de enige vrouw van 
het komende bestuur: Christine. 
Zij is 21, komt ook uit Breda, stu-
deert wiskunde en wil Vice-Voor-
zitter worden. Enkele van haar 
speerpunten zijn dat ze altijd in 
een zeskoppig bestuur wil zitten, 
verschillende eerstejaarsmannen 
wil verleiden (tot GEWIS) en geen 
mannen nodig zal hebben bij het 
repareren van de tafelvoetbaltafel. 
 
Hierna komt Wessel Prins, welke 
PR-functionars wil gaan worden. Hij 
is 21, studeert informatica en komt 
uit Zeewolde. Welke volgens een lid 
van de AV de “meest zuigende” ge-
meente is van Nederland. Verder 
hangt hij graag prijskaartjes aan 
dingen en haalt ze om die reden ook 
niet altijd van zijn broeken af. Te-

vens wil hij bij vrouwelijke recruiters 
(als het nodig is) wel tot het gaatje 
gaan om maar geld binnen te halen. 
 
De laatste kandidaat is Peter van 
Heck. Hij is 21, komt uit Huizen, 
studeert informatica en wil vol-
gend jaar de rol van onderwijs com-
missaris gaan doen. Hij wil graag 
de regeringsplannen in de gaten 
houden en ook de plannen voor 
de wijzingen voor het onderwijs 
op de TU/e zelf. Hij wil het onder-
wijs zo veel gaan verbeteren dat 
hij zelfs het koffiemokken afwas-
sen aan Christine gaat delegeren. 
 
Na de vele ondervragingen volgt 
een Powerpoint-presentatie van het 
tegenbestuur. Zij komen met de 
meest humoristische functies voor 

het komende bestuur, zoals Com-
missaris Maldiven en Monaco en 
Commissaris Barbecue en vlees be-
reiding. Zij trekken zich echter, zon-
der enige waarschuwing, toch terug 
voor de stemming, zodat er slechts 
één kandidaatbestuur overblijft.. 
 
Vervolgens wordt er gestemd. De 
stemming verloopt vlotjes en aange-
zien er voor iedere functie slechts één 
kandidaat is, worden wij als nieuw 
bestuur gekozen. Na verschillende 
handen te hebben geschud en aller-
lei felicitaties te hebben ontvangen 
drinken we samen met het huidige 
bestuur nog een drankje als afslui-
ting, vooruitblikkend op een leer-
zaam, productief, maar vooral super-
gaaf jaar als bestuur der s.v. GEWIS! 
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Meneer Blokhuis tijdens Lineaire Algebra B:
“Deze vraag kan worden beantwoord door 2 soorten mensen, mensen die 
kunnen nadenken en mensen met een geheugen. Mensen met een geheugen 
kunnen dat omdat ik dit het vorige college ook al heb gezegd. Tenzij ik bij de 
mensen hoor zonder geheugen, of ik een geheugen heb dat niet op de waar-
heid slaat.”

Teun: “Oh, dus jij komt niet naar de AV vanavond?”
Rob: “Nee, ik ben dronken.. Uhh, ziek bedoel ik”

Jesper: Is :D een smiley?!

Daniel: Hier staat “the bible has all answers... type ik in ‘P=NP’, staat er ‘no 
results found!’”

Peter van Heck: ...uhh, gewis.webmail?
Vincent: weet je eigenlijk wel hoe internet werkt?
Peter: nee.

Vanessa komt naar de bar tijdens de borrel
“Can I have a... a broodje?”
Edwin: “I’m sorry, but we’re out of broodjes. We still have four worstjes left.. 
and frozen broodjes in the freezer”

In een Zeeuws mosselrestaurant:
Wong: “Mogen wij de rekening, alstublieft?”
Ober: “Natuurlijk, daar doen wij hier nooit echt moelijk over.”
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GEZWEM weekend

Het GEZWEM weekend be-
gon meteen goed met de 

grote reis vanuit Eindhoven 
naar Veere. Toen we eindelijk 
goed en wel onderweg waren 
zat de sfeer er al goed in; ie-
dereen had na een lange week 
van colleges zin in het ont-
spannende GEZWEM weekend. 

En aangezien we een heuse Zeeuw 
bij ons reisgezelschap hadden gin-
gen we er vanuit dat dit allemaal wel 
goed zou komen. Uiteraard was dit 
een te naïeve gedachte waar wij pas 
achter kwamen toen het einddoel 
al in zicht was. We waren namelijk 
gestrand in de mooie Zeeuwse stad 
Middelburg op zoek naar een McDo-
nalds die 2km buiten het centrum 
lag. Het werd hier duidelijk dat we 
de laatste bus naar Veere al gemist 
hadden bij aankomst in Middelburg. 
Dus werden onder het genot van een 
Big Mac twee chauffeurs van de GE-

ZWEM commissie gecontacteerd met 
de vraag of ze zo lief zouden willen 
zijn ons heen en weer te pendelen. 
Door een gelukkige speling van het 
lot hadden beide heren nog geen al-
cohol gedronken en werden wij veilig 
naar onze overnachtings plaats ge-
schipperd en kon het lang verwachte 
weekend eindelijk echt beginnen.

De eerste avond werd gevuld met in 
de eerste plaats lekker buiten zit-
ten aan de picknick tafel onder het 
genot van een biertje. En niet veel 
later werden ook de befaamde fles-
sen Captain Morgan tevoorschijn 
getoverd waar sommigen van ons de 
rest van de nacht ondersteboven van 
waren (door zijn heerlijke smaak ui-
teraard).

Toen iedereen goed en wel ingedron-
ken was en de kou toesloeg werd er 
naar binnen verhuisd waar in een 
semi perfecte cirkel stoelen en tafels 

neer werden gezet en ie-
dereen plaats nam. Dit 
om het gevreesde voorstel 
rondje te gaan doen voor 
nieuwkomers bij het GE-
ZWEM weekend, waar ik 
zelf als nieuwkomer ook 
aan mee moest doen. Dat 
dit voorstel rondje hoog 
nodig was bleek wel uit 
het feit dat Jesper de na-
men van enkele aanwezi-
gen wat door elkaar bleef 
halen.

Toen mijn naam werd 
genoemd als volgende 
slachtoffer om voor te 
stellen stond ik moedig 
op, mijzelf al een heuse 
kaper wanend, nam ik 
het roemruchte ooglapje 
op een oog, een fles rum 
in de hand en begon ik 
aan mijn betoog waarvan 
de precieze bewoording 
mij op dit moment helaas 

ontschiet. Nadat iedereen klaar was 
met het voorstellen gingen we rustig 
verder waar we buiten gebleven wa-
ren met bierdrinken, totdat een voor 
een iedereen zich naar bed had be-
geven met de komende zware zeildag 
in het achterhoofd.

De zaterdag begon met een lach op 
het gezicht van menig brak GEWI-
Ser terwijl iedereen een kop koffie en 
een voortreffelijk geklutst ei probeer-
de te bemachtigen. Onder het eten 
werd duidelijk dat deze dag hoewel 
voorzien van een voortreffelijke do-
sis zon niet veel wind zou bevatten: 
windkracht 0 met vlagen van 1 en 
2. Voordat er uitgevaren kon worden 
moest het nog even duidelijk worden 
met welke boot dat precies zou gaan 
gebeuren en wie de kapitein van de 
boot waar ik als echte landrot op zou 
dienen was. Allemaal goed en wel 
uitgezocht stapte ik op de boot van 
kapitein Vincent Huisman waar ik 
mij meteen als een vis op het droge 
voelde zo dobberend in het water.

Onder de goede leiding van Vincent 
voeren we echter snel uit om in het 
ochtend zonnetje van windvlaag 
naar windvlaag te gaan en lieten we 
al snel de andere boten achter ons. 
Genietend van de ochtendzon zaten 
we heerlijk relaxt bij te komen van 
de zware reis naar Zeeland die giste-
ren gemaakt was. 

Alles ging voor de wind totdat we vol-
komen stil kwamen te liggen in de 
inmiddels volle middag zon en ik er-
achter kwam dat die zon wel erg fel 
begon te worden en de verbranding 
langzaam maar zeker een feit werd. 
Uiteraard had niemand aan boord 
eraan gedacht om zonnebrand mee 
te nemen. Onderhand begon menig 
kaper ook een rommelende maag te 
krijgen en werd er koers gezet rich-
ting het pittoreske Veere om een 
maaltijd te verschalken.

Met de haven in zicht kwamen er 
een aantal kapers langszij en deze 
zondags vaarders begonnen ons te 
enteren met Jesper Huijgens aan 
het roer en Edwin Hermkens als ver-

“Het is ondiep daar! ... Laat maar.”



3534

edeld boegbeeld de aanval leidend. 
We konden nog net een aanvaring 
met de kade voorkomen door tijdens 
een man tot man gevecht weer mees-
ter van onze eigen boot te worden.

Tegen het eind van middag trok de 
wind nog een beetje aan en werden 
Mels en ik aan het werk gezet om de 
fok goed gespannen te houden en we 
nog even echt konden zeilen voordat 
de dag wat zeilen betreft erop zat.

Bij binnenkomst in de thuishaven 
moest er nog een maaltijd bereid 
worden die, hoewel zo heb ik ver-
nomen bij iedereen wel in de smaak 
viel, niet de opgedane vermoeidheid 
kon verdrijven. De avond werd dan 
ook gevuld met rustig een paar bier-
tjes drinken en de GEZWEM sjoel 
competitie, die hoewel eerst als een 
grap begonnen, naarmate de avond 
vorderde steeds fanatieker werd. 
Voor wie hier geen zin in had was er 
nog altijd de vuurkorf aan het water 
waar ook popcorn en marshmallows 
boven het vuur gehouden konden 
worden.

Dit bracht echter enige problemen 
met zich mee voor de vele personen 
onder ons die hun benen verbrand 
hadden, aangezien dat nogal brand 
als men vervolgens met de verbran-
de benen dicht bij t vuur gaat staan 
Dit resulteerde in nogal aparte hou-
dingen om toch de marshmallows in 
het vuur te houden.
De zondag was helaas alweer de laat-
ste dag van een nu al geslaagd GE-
ZWEM weekend. Het weer was ech-
ter compleet het tegenovergestelde 
van de zaterdag, met wind van wind-
kracht 5 en windstoten van 6/7. Het 
gister zo aangenaam uitziende water 
kreeg opeens een ietwat ruigere uit-

straling. Wat meteen ook al duidelijk 
werd toen we op onze boot stapte-
was dat iedereen een stuk serieuzer 
op de boot zat. Ondanks deze goede 
instelling kwamen meteen na het 
uitvaren al in de problemen. Onze 
fok schoot los en we lagen stuurloos 
te dobberen op het water terwijl we 
dit probeerden te repareren.

Toen dit gelukt was, was het echter 
al te laat Vincent probeerde ons nog 
te redden door snel overstag te gaan 
helaas hadden we echter niet genoeg 
snelheid en liepen we aan lagerwal. 
Wij werden gelukkig al snel door de 
2 boten van de reddings brigade los-
getrokken en konden zonder licha-
melijk letsel een tweede meer suc-
cesvolle poging konden doen om de 
haven te verlaten. Dit keer met meer 
succes konden we het zilte zeewater 
proeven dat onze boot binnen sloeg. 
Net als de voorgaande dag kreeg ik 
weer fok dienst (wat toch een ander 
verhaal is als er windkracht 5 in-
blaast ipv. de windkracht 1-2 van de 
voorgaande dag). Ook werd de boot 
met de wind goed in de zeilen mooi 
schuin getrokken wat voor een echte 
landrot een hele ervaring was.

Zo kwam het zeilweekend tot een 
mooi einde met 2 zeer verschillen-
de zeildagen die ieder op zijn eigen 
manier zeer vermakelijk waren. En 
begon iedereen afgepeigerd na een 
uitmuntend weekend weer aan de 
terugreis naar de bewoonde wereld.

Al met al was het GEZWEM weekend 
zeer geslaagd en ik weet zeker dat ik 
er volgend jaar weer bij ben; en de 
ongelukkige personen die dit heuge-
lijke weekend nog nooit mee hebben 
gemaakt kan ik sterk aanraden ko-
mend jaar mee te gaan.

The Square Root of Wonderful
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Let each letter of WONDERFUL re-
present a different digit, not in-
cluding zero. If you know that the 
square root of WONDERFUL is re-
presented by OODDF, in which the 
letter-digit code corresponds to the 
one used for WONDERFUL, what is 
the square root of WONDERFUL?

The winner of the puzzle in Supremum 43.3 is

Patrick van Meurs

Congratulations! You can come and collect your Towers Watson pen at 
GEWIS.

Only two people submitted their 
proof for this puzzle. Tom Nijhuis 
was kind enough to pick the winner 
and decided that the beautiful La-
TeX’ed document by Patrick was the 
best proof for the puzzle. 
As this proof was very mathematic 
and we did not want to edit it we de-
cided to put it online. It can be found 
at :

www.gewis.nl/~supremum/
puzzle43.3.pdf
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Zalm-dille crêpes
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pan en houd de pan schuin, zodat 
de hele bodem wordt bedekt. Bak er 
op een laag vuurtje een crêpe van; 
als de onderkant lichtbruin is, bak 
je de andere kant. Haal de crêpe uit 
de pan en maak zo nog vier crêpes.

Meng de kappertjes, dille, citroen-
rasp, het citroensap, de knoflook en 
de zure room. Leg een crêpe in de 
taartvorm; verdeel daar een vierde 
van het dille-room mengsel over en 
leg daar een vierde van de gerookte 
zalm op. Herhaal dit nog drie keer 
en sluit de toren af met de laatste 
crêpe.  Zet de taart enkele uren in 
de koelkast (hoe langer, hoe steviger 
hij wordt).

Haal de buitentste 
ring van de taart-
vorm en haal de 
taart uit het folie. 
Snijd de taart in 10 
punt-stukken of in 
allemaal kleine vier-
kante blokjes van 
4 cm. Strooi er wat 
dille over om te ver-
sieren.

De zomer komt er weer aan, 
en dat betekent voor veel 

studenten barbecuen, barbe-
cuen, barbecuen! Voor de af-
wisseling daarom dit keer geen 
bekend recept, maar een nieuw 
en fris recept. Je kunt het als 
voorgerecht gebruiken bij een 
gewone maaltijd of als hapje bij 
de barbecue.

Heb jij nog een recept dat je graag 
met andere GEWIS’ers wilt de-
len? Stuur je recept dan naar  
supremum@gewis.nl en wie weet 
staat jouw gerecht hier de volgende 
keer!

Bereiding
Bekleed de bodem en zijkant van 
een ronde taartvorm (net zo groot 
of iets groter dan de koekenpan die 
verderop gebruikt gaat worden) met 
plastic folie. Doe de bloem in een 
kom en maak een kuiltje in het mid-
den. Meng de eieren, olie en melk 
en meng dit mengsel door de bloem. 
Schenk het beslag door een zeef in 
een grote kom en laat het 30 minu-
ten staan.

Verhit een ingevette koekenpan. 
Giet een vijfde van het beslag in de  

Ingredienten voor 10 stuks
75 gram bloem
2 eieren
2 teelepels olie
2,5 dl melk
2 eetlepels kappertjes, grofgehakt
2 eetlepels dille, fijngehakt
1 eetlepel citroenschil, geraspt
2 teelepels citroensap
1 teentje knoflook, geperst
250 gram zure room
500 gram gerookte zalm

De Bachelor school! Uhm.. de wat?

Voor het collegejaar 2012-
2013 staan er grote veran-

dering op stapel voor de dan 
nieuwe generatie studenten aan 
onze universiteit.
 
De TU/e kampt met een te lage in-
stroom van studenten alsmede te-
genvallende resultaten en een hoge 
uitval. Immers haalt maar 20% van 
de studenteninstroom hun bachelor 
binnen 4 jaar. Ook trekt onze univer-
siteit vooral intrinsieke bèta’s,  een 
kleine deelverzameling van het totale 
aantal scholieren.  Om het voortbe-
staan van onze universiteit zeker te 
stellen en de instroom substantieel 
te vergroten heeft de TU/e met de 
taskforce redesign bachelor een plan 
opgesteld om bovengenoemde pun-
ten aan te pakken en een breder pu-
bliek van scholieren aan te spreken. 
Tijdens de Dies Natalis viering van 
afgelopen 28 april sprak onze rector 
dan ook van ‘Ongekende hervormin-
gen waarbij eerdere hervormingen 
zwaar achter de komma verdwijnen’.  
De universiteit is van mening dat 
van de Ingenieurs van de toekomst 
naast vak inhoudelijke kennis ook 
vooral bredere en maatschappelijke 
kennis wordt verlangd. De grenzen 
tussen de verschillende disciplines 
zullen verder vervagen en de raak-
vlakken tussen technisch en non-
technisch zullen groter worden. 

Het pakket 
van maat-
regelen dat 
de univer-
siteit heeft 
g e m a a k t 
om zich 
hier tegen 
te wape-
nen wordt 
samenge-
nomen on-
der de naam ‘bachelor school’.

Wat wijzigt er nog meer?
Ook  worden er minder vakken pa-
rallel gegeven zodat studenten zich 
kunnen focussen op maximaal 3 
vakken per tentamenweek en gaat 
het aantal tentamenpogingen dat je 
mag doen omlaag. Vakken zullen 5 
ECTS per stuk bedragen en veel vak-
ken zullen uit drie delen bestaan. 
Een basis, intermediair en geavan-
ceerd niveau waarvan een verplicht 
aantal vakken uit de laatste catego-
rie gekozen zal moeten worden om 
de diepgang te waarborgen. Grotere 
keuzevrijheid en veel meer intensie-
ve begeleiding van studenten moet 
er voor zorgen dat studenten een 
studie doorlopen die bij hun motiva-
ties en interesses aansluiten. 

Wat gebeurd er het komende jaar?
Het gestelde doel is deze nieuwe ba-

chelor school van start te 
laten gaan in collegejaar 
2012-2013. Op dit mo-
ment moet er nog veel aan 
de weg getimmerd worden 
met betrekking tot de im-
plementatie en komend 
jaar zal daarom hieraan 
hard gewerkt gaan wor-
den.  Door verschillende 
media en werkgroepen zal 
hier uitvoerig over bericht 
worden en ook zal GEWIS 
dit nauwlettend volgen. 

De indeling
Daar waar het huidige systeem een 13 bachelor-
studies kent met een major van 150 ECTS en een 
minor van 30 ECTS kent gaat de bachelor school 
uit van een geheel andere structuur.  

• Major (90ECTS): Wordt studierichting specifiek, 
bijvoorbeeld wiskunde of informatica, en verleent 
je toegang tot een master.
• Gezamenlijk deel (30 ECTS): Dit zijn universiteit 
brede  vakken in de categorieën Wiskunde, natuur-
wetenschappen, engineering, design, humanities + 
social sciences en professionele vaardigheden.
• Keuze deel (60 ECTS): dit wordt besteed aan vrij 
in te vullen multidisciplinaire vakken. 
• USE (25 ECTS): Verder wordt over deze segmen-
ten een pakket van vakken verspreid onder de noe-
mer USE ( user, society, enterprise).
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Ozzie rules?

Allereerst wil ik je even waar-
schuwen, momenteel ben ik 

bezig met het schrijven van mijn 
scriptie, daar moet ik structuur 
proberen te houden, alles netjes 
en duidelijk verwoorden, naden-
ken over wat ik schrijf... Zoals 
je begrijpt ben ik dat inmiddels 
helemaal beu, dus wordt dit een 
ontzettend van-de-hak-op-de-tak 
verhaal. Gelukkig hoef je dit niet 
te lezen (er komt geen examen 
over) dus mocht het je niet zin-
nen dan is het volledig aan jou 
om te stoppen met lezen.

Vanaf de eerste dag dat ik in Sydney 
was werd ik aangesproken door on-
bekenden, het is net alsof je je in een 
klein dorp in Brabant bevindt! En 
niet alleen “Hi, how are ya?” maar 
hele verhalen. Zo wist ik na drie da-
gen waar en wanneer je de beste as-
perges kon krijgen, dat was het eer-
ste dat er in een vreemde opkwam 
toen ik vertelde dat ik uit Nederland 
kwam! Niet dat ik er ooit asperges 
heb gehaald...

Van een meneer die bij mij in de 
buurt woont (denk ik) heb ik zijn 
hele levensverhaal gehoord. Hij liet 
vaak zijn hond uit als ik naar de uni 
liep. Niet dat ik hem recentelijk nog 
heb gezien met zijn hond, misschien 
is de hond er niet meer?

Het leukste is het als 
een willekeurig per-
soon tegen je aan be-
gint te praten en dat 
jij of hij na een minuut 
of 10 vraagt waar je ei-
genlijk vandaan komt, 
en dat dan blijkt dat je 
beiden uit Nederland 
komt. Ik weet niet wat 
het is, maar blijkbaar 
zijn wij, Nederlanders, 
ontzettend slecht in 
het herkennen van 
ons eigen accent.

Complimenten over mijn Engels heb 
ik veel gehad, tenminste als je “your 
pronunciation of th is not that bad!” 
als een compliment rekent. Een En-
gelsman hier gebruikt overwegend 
absurde woorden, het ontzettende 
oude Engels waar zelfs de Canade-
zen niets van begrijpen! Was dus 
leuk toen ik mijn moeder met deze 
man en een Duitser achterliet (mijn 
mam wilde niet mee gaan surfen...). 
Op een gegeven moment was mijn 
moeder het zo beu dat ze uitriep: 
“HOUD MAAR JE MOND MET AL 
DIE MOEILIJKE WOORDEN, IK BE-
GRIJP ER TOCH NIETS VAN!”. De 
Duitser kent voldoende Nederlands 
om dit te begrijpen en barstte in 
lachen uit, daar zat de Engelsman 
dan, met zijn mond vol tanden! 

Mijn vrienden hier? Overwegend 
buitenlanders. De ozzies van mijn 
leeftijd zijn over het algemeen ge-
trouwd en hebben kinderen, dat is 
dus niet zo handig als je bier wilt 
gaan drinken. Overigens schijnen 
de vrouwelijke ozzies twee modes 
te hebben in de kroeg: verlegen of 
dronken-en-op-zoek-naar-sex. En 
daarom heb ik dus allemaal buiten-
landers als vrienden.

Niet dat het zo verkeerd is hoor, al 
die buitenlanders als vrienden, die 
praten tenminste verstaanbaar En-

gels, sommige Ozzies 
zijn dus echt niet te 
verstaan. 

Overigens moet ik 
misschien even vertel-
len dat ik niet echt in 
Sydney woon, ik woon 
in Ryde. Dat is zo’n 14 
km van het centrum, 
zo’n 40 minuten met 
de trein. En ‘s avonds 
na het stappen doe 
ik er dus een dik uur 
over om thuis te ko-
men! En eigenlijk heb 

ik daar helemaal geen 
problemen mee. Behal-
ve wanneer er een vage 
kerel, die mij kent om-
dat ik iemand ken die 
hij ook kent, maar die 
ik helemaal niet ken, 
tegen me aan gaat pra-
ten. Sarcasme en cynis-
me zijn toch moeilijker 
over te brengen in het 
Engels tegen iemand 
voor wie Engels ook niet 
zijn moedertaal is. Dus 
dan duurt het wel even 
voordat hij door heeft dat ik geen zin 
heb om met hem te praten. Heb ik 
wel vaker, reizen is iets waar ik kan 
relaxen, dan heb ik geen zin om leuk 
en aardig te doen tegen mensen die 
ik niet of nauwelijks ken. Zeker niet 
als je weet dat de reis een uur gaat 
duren! Ohja, zoals ik dus zei, ik woon 
niet echt in Sydney, ik woon dus in 
Ryde. Ryde is echt net als een dorp, 
de buren maken een praatje met 
je, in sommige straten zijn er geen 
lantaarnpalen en in andere straten 
zijn de lantaarnpalen uit. Als je ‘s 
avonds naar huis wandelt stoppen 
er auto’s om te vragen of je een lift 
wilt (maar ja, ik ben niet zo van het 
aardig tegen mensen zijn als ik aan 
het reizen ben, dus ik zeg altijd maar 
nee) en als je bij de bushalte staat te 
wachten beginnen er oudjes tegen je 
te praten. Als je bij de bushalte staat 
en het regent en je hebt geen para-
plu, dan biedt de buschauffeur van 
de bus die je niet moet hebben je aan 
om je naar de volgende halte te bren-
gen want daar is een bushokje om 
te schuilen. Dat is me in Nederland 
nog nooit gebeurd!

Het leven in Sydney is best wel duur 
(zeker nu de bananen $12 per kilo 
zijn, vanwege de overstromingen 
in QLD) maar gelukkig staan daar 
heel veel gratis festivals tegenover! 
Het studentenleven is hier niet zo-
als in Eindhoven. Er is wel altijd 
heel veel te doen op de campus, pe-
tities, BBQ’s, shows... Maar er zijn 
geen studieverenigingen en geen 

studentenverenigingen. Wel studen-
tensportverenigingen, maar die heb-
ben een burgerbestuur?! Geen 11 
barren op de campus, wel 1, maar 
daar is het bier net zo duur als in 
de stad! Er zijn ook geen studenten 
die 8 jaar over hun studie doen (tja, 
als je toch nergens bestuur kunt 
doen kun je net zo goed studeren... 
Bovendien willen ze op hun 22ste 
aan kinderen beginnen...). Dus als 
ik naar de studentenbar ga, dan voel 
ik me godsgruwelijk oud! Ze hebben 
hier wel toga-parties, ongeveer iede-
re maand! En graduation day zoals 
je het in Amerikaanse films ziet, en 
dan verkopen ze de truien voor $70 
en zeggen ze dat het een “special” is, 
“only today”. Is inderdaad best spe-
ciaal aangezien ik mijn trui voor $29 
heb gekocht... En dan kun je van 
die afschuwelijke familie foto’s laten 
maken, zelf in zo’n toga en met een 
hoedje, ook voor een belachelijke 
prijs! Maar blijkbaar trappen men-
sen er in.

Ik weet het, dit is een heel onsamen-
hangend geheel van opmerkingen 
geworden, maar als ik alles uitge-
breid zou vertellen zou dit stuk lan-
ger worden dan mijn scriptie, en dat 
zouden mijn ouders zo raar vinden.
Wat zeg je? Of dit het slechtste stuk 
is dat ik ooit heb geschreven? Nou 
ja, dan moet je mijn scriptie maar 
eens lezen ;)

Cheers mate!
Nieke 



4140

In 1983 kwam Games Work-
shop (GW) met de eerste edi-

tie van Warhammer. In een korte 
tijd heeft deze table-top game 
zijn eigen fanbase opgebouwd 
en hebben verschillende bedrij-
ven er ook computerspellen en 
films van gemaakt.

Er zijn MMORPG, RTS en FPS spellen 
die allemaal min of meer gebaseerd 
zijn op de wereld van Warhammer.  
Zelfs  als we het beperken tot de 
table-top game zijn er nog twee 
verschillende spelen; Warhammer 
40.000 (Wh40k) en Warhammer 
Fantasy (WhF). Het grootste ver-
schil tussen deze twee varianten is 
de setting. Waar bij Wh40k je leger 
vooral bestaat uit supersoldaten 
met lasers of grote geweren, tanks 
en mogelijkheden tot “space travel”, 
bestaat WhF min of meer uit een 
Tolkien wereld:  pijl en boog en hier 
een daar een kanon waarbij deze 
laatste een kans hebben te ontplof-
fen. Ik speel WhF en daar van het 
Tomb Kings leger, maar hierover 
later meer. Ik zal eerst eens wat 

vertellen over de wereld van WhF. 
De wereld is gebaseerd op de fan-
tasiewereld zoals Tolkien hem be-
dacht heeft met invloeden uit de ge-
schiedenis, maar vooral in de latere 
edities, (de 8ste editie is vorig jaar 
uitgekomen), komt GW steeds va-
ker met eigen ideeën. Zo herken je 
in de landkaart duidelijk de wereld 
en is Europa in handen van de “ci-
vil” mensheid. Het gaat zelfs zo ver 
dat het gebied wat Frankrijk zou 
zijn in handen is van de Bretonnia, 
een leger dat gebaseerd is op ridders 
en heel erg het gevoel geeft van de 
middeleeuwen. Aan de andere kant 
is Duitsland bezet door the Empire. 
De mensheid vindt zijn wereld onder 
constante bedreiging van de ver-
schillende andere rassen zoals elfen, 
demonen, dwergen en on-doden. Ik 
zelf speel zoals eerder gezegd Tomb 
Kings; dit leger is gebaseerd op het 
feit dat de Egyptenaren gelijk had-
den en de farao’s met hun leger 
weer zijn opgestaan uit de dood en 
hard aan het werk zijn om hun oude 
land weer terug te veroveren van de 
levenden. In totaal zijn er 15 ver-

schillende rassen met elk hun eigen 
geschiedenis, helden en speelstijl.  
Het spel zelf lijkt veel op een “turn-
based strategy game”. Je spreekt 
van tevoren met je tegenstander 
een bepaalde grootte van je leger af, 
maakt thuis een lijst van troepen 
die je in gaat zetten en probeert el-
kaar alle hoeken van de tafel te la-
ten zien. Hierbij bepaalt, naast een 
dosis geluk, vooral tactisch inzicht 
wie de winnaar van de avond is. De 
punten die je van te voren hebt af-
gesproken bepalen hoeveel van je 
troepen in kunt zetten; op een ge-
middeld toernooi wordt er meestal 
gespeeld rond de 2400 punten. Nu 
kost een normale soldaat 4 punten, 
dus heb je al snel blokken van 25 
man die je op tafel zet. Natuurlijk 
laat je de soldaten niet alleen de 
veldslag betreden maar zorg je dat 
ze genoeg ondersteuning krijgen van 
magiërs, helden, monsters en de 
nodige warmachines. Elk met hun 
eigen punten, hun eigen regels en 
hun eigen sterke en zwakke punten.  
Het is natuurlijk niet leuk om een 
stuk karton over de tafel te schuiven 
en dan te zeggen dat het een draak 
is. Gelukkig heeft GW hieraan ge-
dacht en naast de regels brengen ze 
ook modelletjes uit. 90% van de troe-
pen hebben dus ook een poppetje 
die een weergave is van zijn soort en 
dus over de tafel heen kan schuiven.  
Zo simpel is het alleen niet want 
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Warhammer

deze modellen worden namelijk niet 
kant-en-klaar geleverd. Nee, meest-
al zijn het losse armpjes beentjes 
hoofdjes die je zelf aan een torso 
moet plakken en zelf moet schilde-
ren. Dit betekent uren voorzichtig 
plastic beentjes schoonmaken, het 
gieten van plastic gaat niet zonder 
de nodige sporen, en deze dan in 
de gewenste houding vastplakken 
en daarna ook nog eens schilderen. 
En als je dan bedenkt dat de meeste 
modellen maar 2 cm hoog zijn is dit 
een monnikenwerkje. Gelukkig is 
de voldoening die je eruit haalt heel 
groot. Er is namelijk niks leuker dan 
jouw volledig geschilderde leger oog 
in oog te zien staan met een ander 
volledig geschilderd leger op een ta-
fel die er voor bedoeld is. Verder krijg 
je bij de meeste toernooien bonus 
punten voor een geschilderd leger, 
hoe mooier het leger hoe meer pun-
ten. Er zijn zelfs wedstrijden waar je 
een model moet schilderen en die-
gene die dat het mooiste doet gaat 
er met de eerste prijs er vandoor. 
Na jullie een kleine blik in deze grote 
hobby te hebben gegeven rest mij 
alleen nog te zeggen dat als je meer 
wilt weten je me altijd even aan kan 
spreken of kan kijken op www.war-
hammer.com. Verder, mocht je al 
Warhammer Fantasy spelen, dan 
wil ik je vragen me dit een keer te 
laten weten zodat we onze legers 
eens kunnen testen op het slagveld. 
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Bij een Chinees restaurant:
Simone: Mag ik een glaasje kraanwater?
Ober: Ja
Kevin: Wat ben jij een Zeeuw zeg.
Ober: Ja.
(Ober komt 5 minuten later met een karaf aanzetten)

Nicky: ‘... toen we die chinees gingen eten.. Oh nee wacht, het eten van die 
chinees...’

Meneer de Groote tijdens Formele Talen en Beslisbaarheid, waar hij Engels 
spreekt, wat hij eigenlijk niet zo goed kan: “Where was I?”
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Polling models and traffic intersections
My name is Marko Boon and recent-
ly I have completed my PhD research 
under the supervision of Onno Box-
ma and Ivo Adan. In this issue of Su-
premum I will discuss my research 
in more detail. A huge part of the 
research in our group, Stochastic 
Operations Research, is devoted to 
the analysis of queues and waiting 
times. Queues appear at many pla-
ces. They may be visible, like people
in supermarkets, cars stuck in a 
traffic jam, or patients waiting in a 
hospital, or invisible, like data pac-
kets in computer networks or jobs in 
a printer queue. Nevertheless, they 
are always a source of annoyance, 
impatience and loss of valuable time 
and money. For these obvious rea-
sons it is practically very relevant to 
gain insight into the processes that 
cause queues to arise and disappear 
again. Driven by a rapidly growing 
number of applications, the mathe-
matical study of waiting lines has 
become an important mathematical
discipline by itself, known as queu-
eing theory. 

In my research I have focused on one 
particular type of queueing model, 
called a polling model. A polling 
model is a system consisting of 
multiple queues, served by only 
one server (see Figure 1). This 
type of model can be found in 
many real-life applications: in 
computer networks and proto-
cols, in production environments
where one machine creates dif-
ferent product types, and in road 
traffic. For example, if one lane of 
a two-way street is blocked, and 
the other lane has to be shared 
by traffic from both directions.

Finding exact expressions for the 
waiting times of customers in 
all queues can be quite difficult 
or even impossible in a polling 
model. Whether a polling mo-
del can be analysed in an exact 

way, depends mostly on the service 
discipline. The service discipline 
determines how many customers 
are served when the server visits a 
queue. Two service disciplines that 
are frequently encountered in prac-
tice are the exhaustive service disci-
pline (serve all customers until the 
queue is empty) and the k-limited 
service discipline
(serve at most k customers). Un-
til the early nineties, there was no 
clear understanding as to why some 
service disciplines allow for an exact 
analysis
whereas others do not. In a seminar 
paper, published in 1993, Jacques 
Resing (who is also a member of our 
group) gave a partial answer to this 
question by pointing out the relation 
between polling models and bran-
ching processes. He shows that per-
formance measures like the distri-
butions of, for example, cycle times, 
waiting times and queue lengths can 
be determined if all queues have so-
called branching-type service disci-
plines. 

Just like in branching processes, 
one can regard the customer that is 

being served as the parent (an-
cestor) of all customers that ar-
rive during his service time. If 
the probability distribution for 
the number of “children” is the 
same for all customers waiting 
in the queue when the server ar-
rives, then the polling model can 
be analysed. Although this bran-
ching property is only a sufficient 
condition, it turns out that only 
very few, exceptional polling models 
can be analysed if this condition is 
not satisfied. This means that for 
practical purposes, it can be regar-
ded as a necessary condition as well. 
It is a nice exercise for the reader to 
verify that the exhaustive service 
discipline
satisfies the branching property, 
whereas the k-limited service disci-
pline does not.

In my research I am particularly in-
terested in the application of polling
models for signalised traffic intersec-
tions. One of the major difficulties in
the analysis of traffic intersections 
is that multiple traffic flows receive 
a green light simultaneously. In the 
polling system that is used to mo-
del the traffic intersection, this cor-
responds to multiple queues being 
served simultaneously. Another 
challenge is that a very frequently 
used service discipline in practice is 
time-limited service (a variation of k-
limited
service which uses a maximum 
green time instead of a maximum 
number of
customers). These difficulties imply 
that one has to resort to approxima-
tions when studying queue lengths 
or waiting times. The mean waiting 
time of an arbitrary vehicle, as a 
function of the traffic intensity, ge-
nerally looks like the solid line in Fi-
gure 2 (obtained by simulation). As 
the traffic
intensity approaches a certain de-
gree of saturation, the steady-state 
mean waiting time grows towards 
infinity. This is very common beha-
viour in many queueing systems. A 

nice result that we have obtained, is 
that we have been able to derive the 
so-called light-traffic and heavy-traf-
fic limits of the mean waiting times. 
Using these limits, we have con-
structed an interpolation that can be 
used to approximate the mean wai-
ting time of an arbitrary vehicle in 
each of the traffic flows (the dashed 
line in Figure 2).

In my future research I will conti-
nue studying waiting times in traf-
fic intersections. The approximation 
that I have discussed in the previous 
paragraph is constructed for a traf-
fic intersection where signals stay 
green until all vehicles in all of the 
flows with a green light have left the 
intersection (corresponding to ex-
haustive service). Obviously, I would 
like
to study time-limited service, be-
cause this is more realistic. Another 
practical situation worth investiga-
ting is a sequence of traffic intersec-
tions, where the vehicles leaving one 
intersection form the input of
one of the flows of the next intersec-
tion. All in all, there are many chal-
lenges that remain, so I am not af-
raid to run out of research topics for 
the next couple of years (decades?). 
Of course, I also want to encourage 
any student who is interested in this 
topic to contact me, or Onno Boxma, 
because it is an excellent research 
topic for a Bachelor or a Master the-
sis.

Figuur 1

Figuur 2



4544

M
ar

th
e 

Ve
en

is

a
c
ti
v
it
e
it

Lustrum symposium

Happy birthday to you,

Happy birthday to you,

Happy birthday dear depart-
ment,

Happy birthday to you!

For those of you not aware of this 
fact yet, this year the 50th anniver-
sary of the founding of our depart-
ment takes place. In honour of this, 
Symco11, together with the depart-
ment, organized a symposium on 
May 27th on “Science in Business”, 
focusing on entrepreneurship and 
technological spin-offs. 

The morning program featured sto-
ries of succesful entrepreneurs and 
spin-offs, while the afternoon pro-
gram consisted of elevator pitches 
by spin-offs from our department. 
It became apparent quickly that 
everyone has a different route to 
succes. However, hard work and a 
good team were central in numerous 
presentations. No matter how great 

your idea, if you can’t sell it, you 
won’t make money out of it. 
Succes stories, dreams for the fu-
ture, tips and good advice all passed 
the revue. We wish all companies 
the best of luck in their future en-
deavors! Those interested in the sto-
ries of the start-ups but unable to 
attend the symposium can refer to 
our website (www.gewis.nl/sympo-
sium) to see who spoke. 

Bert Hubert of Fox-IT closed the day 
with a lecture in which he referred to 
the TU/e as “Theoretical University 
of Eindhoven” and challenged the 
department to listen more closely 
to the needs of industry. This ap-
parently touched a nerve, as he was 
immediately invited to come and talk 
with the director of the computer 
science Bachelor program. 

All in all, we can look back on a fas-
cinating, succesful symposium. We 
hope that the stories told there in-
spired and motivated the attendees 
and that we can look forward to 
more spin-offs in the future.

BAC Lustrumweek
Kenneth van Koot (B
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C
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Op woensdagmiddag was er een spe-
ciale bieren borrel. Voor deze borrel 
waren er zeer secuur vijf speciaal 
bieren geselecteerd. Al snel waren 
alle biermenu’s verkocht en werden 
de bieren een voor een genuttigd. 
Kortom hebben we genoten van de 
biertjes en waren we aan het einde 
dronken.

Donderdag was het weer zover, de 
Duitse borrel. ‘s Middags werd er be-
gonnen met het bakken van de wor-
sten voor de broodjes bratwurst en 
werden de pullen klaargezet. Vanaf 
half vijf vloeide het bier rijkelijk uit 
de tap en gingen er zeer veel pullen 
en broodjes over de bar. Het zorgde 
ervoor dat het een gezellig, drukke 
borrel werd en dat er volop werd 
genoten van de biertjes en aan het 
einde was men dronken.

Op vrijdag werd de week afgesloten 
met een oud-BAC’ers borrel, helaas 
konden wij van de BAC er zelf niet 
bij zijn omdat we een weekendje weg 
gingen. Maar uit de verhalen hebben 
wij begrepen dat ook de oud-BAC’ers 
het nog niet zijn verleerd en dat ook 
zij hebben genoten van de biertjes en 
aan het einde dronken waren.

Na twee lange jaren wachten 
was het dit jaar weer zover, 

de BAC had weer eens een lus-
trum te vieren. Om dit heugelijke 
feit niet onopgemerkt voorbij te 
laten gaan werden er een week 
lang leuke borrels en activitei-
ten georganiseerd.

Op de maandag begon de BAC lus-
trumweek met de BAC Brand Bevrij-
dingsdagborrel. Op deze dag wordt 
herdacht dat we tegenwoordig da-
gelijks Grolsch kunnen drinken bij 
GEWIS; en hoe kun je dit beter her-
denken dan door weer eens Brand te 
drinken. Zo stond de koelkast gevuld 
met flesjes Brand bier en konden de 
toegestroomde GEWIS’ers ervaren 
hoe het er vroeger ongeveer moet 
hebben uitgezien. Al met al was het 
een leuk begin van de week, hebben 
we genoten van de biertjes en waren 
we aan het einde dronken.

Dinsdag’s stond er een excursie 
naar de brouwerij van La Trappe 
in Tilburg op de planning. Met een 
selecte groep vertrokken we richting 
de brouwerij en daar aangekomen 
bleek dat er nog wat tijd over was 
voordat de rondleiding zou beginnen. 
Dit gaf ons mooi de gelegenheid om 
alvast te proeven van de overheer-
lijke bieren die 
hier gebrouwen 
worden. Na een 
leuke rondleiding 
door de brou-
werij was er de 
gelegenheid om 
samen nog een 
biertje te drinken. 
Van deze gelegen-
heid maakten wij 
graag gebruik en 
buiten in de zon 
op het terras werd 
er nog genoten 
van de biertjes en 
waren we aan het 
einde dronken.
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Lydia (over discodip): “Waarom zijn die dingen toch zo hard?”
Peter: “Niet moeilijk doen, gewoon slikken!”

Mark tijdens D&D’en over Pieters character: ‘Laat Kokx slingeren nu een van 
mijn hobbies zijn!’

Pieter Kokx: Ik moet nodig en dus plas ik over Mark heen. (tijdens D&D 
avond)

#Tom Slenders zit te lunchen#
Christine: Tom, je worst stinkt!
Peter: Hè, zit er schimmel op je worst?

Over de Ice Tea in de koelkast
Barry: Da’s echt nasty!
Pieter: Ja dat is inderdaad Nestea.

Edwin: Java is cross-platform toch?
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Batavierenrace 2011

Zoals elk jaar kan ook 2011 
niet voorbij gaan zonder de 

Batavierenrace.  Voor heel stu-
derend Nederland stond het 
weekend van 7 en 8 Mei geheel 
in het teken van deze estafette-
loop. We namen deel met twee 
teams, GEWIS Tribute Runners 
en GEWIS Daadkracht.

De grote aantrekkingskracht tus-
sen GEWIS leden en getallen bracht 
ons ertoe beslag te leggen op twee 
startnummers, 37 en 28. Omdat 
juist deze startnummers van grote 
emotionele en spirituele waarde zijn, 
waren we tot alles bereid om ze te 
bemachtigen? Als tegenprestatie zijn 
er soesjes bezorgd aan het adres 
van de organisatie in Nijmegen, met 
dank aan Omar en Matijn.

Om in topconditie aan de start te 
verschijnen was er elke dinsdag 
mogelijkheid om te trainen. Om de 
verschillen tussen beide teams tot 
uiting te laten komen werden twee 
motto’s gekozen. “Meedoen is be-
langrijker dan winnen” en “Win-
nen is belangrijker dan meedoen”. 

Helaas waren er niet voldoende in-
schrijvingen om beide teams vol te 
krijgen waardoor mensen dubbel 
moesten lopen en mannen aan vrou-
wenetappes moesten deelnemen wat 
resulteerde in straftijd.

Vrijdagmiddag vertrok de nacht-
ploeg met twee busjes naar Nijme-
gen. Daar begon om middernacht de 
eerste etappe. De ochtend- en mid-
dagploeg reisden af naar Enschede 
om het GEWIS-kampement op te 
bouwen. Het team Daadkracht ging 
erg goed van start en kon zich bij de 
kop van de startgroep voegen. De 
Tribute Runners bleven iets achter 
maar behoorden zeker niet tot de 
achterhoede. 

Met een nachtrust van niet meer 
dan een paar uur vertrok de och-
tendploeg per bus naar Ulft voor de 
herstart. Gelukkig werd het slaapge-
brek gecompenseerd door de aange-
name temperatuur die in de loop van 
de dag alleen maar zou stijgen. Fles-
sen water werden uitgedeeld om uit-
droging te voorkomen. Het was dui-
delijk dat alle lopers stuk voor stuk 

tot het randje gingen voor hun team.

Voor GEWIS Daadkracht liep De-
nis de slotetappe en voor GEWIS 
Tribute Runners was deze eer aan 
Jesper toebedeeld. Met een tijd van 
14:15:32 eindigde het prestatieteam 
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GEWIS Daadkracht op plaats 44. 
Het andere team werd 261e in een 
tijd van 17:16:47. Na het leveren 
van deze, door iedereen als redelijk 
beschouwde, prestaties werden de 
pizza’s bezorgd en was de tijd voor 
het feest aangebroken.
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Sam: Peer, was is jouw zus’ achternaam?
Peer: van Elsacker.

Remko tijdens B.O.O.M.weekend, terwijl hij een koekenpan voor de derde 
keer
tijdens het pannekoeken bakken aan het fixen is: we kunnen mensen op de 
maan
zetten maar fatsoenlijke koekenpannen...

Remko: “Ik wou dat ik Rob was, dan kon ik ook aan mijn eigen tepel likken.”

Peter: “Taugé is de nieuwe komkommer!”

jesper: Edwin, ga jij wel eens vreemd?
Edwin: Jesper, hou op met die homozaken!

Over homozaken:
Edwin: dat filmpje ken ik niet!

Edwin: Ik moet nog een keer...euuuhhh... Dinges scoren...
Vivian, Jesper, Mitchel, Vincent, Tristan, Wessel, Mels en Philip: Een vrouw!

Vivian tegen Jesper: Jij komt nooit binnen.
Jesper: Dat zeggen vrouwen nou altijd.

In de kantine tijdens de lunch:
Kevin: “Hé jullie zijn tweedejaars, mag ik wat vragen? Wij hebben voor mo-
delleren dat dobbelspelprobleem gekregen maar we komen er nog niet uit..” 
en
Kevin laat een volgeschreven papier zien.
Lloyd: “heheh..”
Kevin kijkt Lloyd aan
Lloyd: “Nee nee! Ik lach niet!”

Per tijdens OGO:
“Ik ga het gewoon doen in de stijl van ons OGO project.”
De rest van de groep: “Hoe dan?”
Per: “Een kutoplossing.”

Lydia roept:” ik kan niet op enter drukken!”

[00:03:15] (prf): hoe de fak motiveer ik me nu om mijn supremum stukjes af 
te maken op dit tijdstip
[00:03:21] (prf): is simone hier ;)?



49

Volgende keerAgenda

Adverteerders

v
o
lg

e
n
d
e
 k

e
e
r

S
uprem

um
redactie

• maandag 20 juni t/m zaterdag 
2 juli
Tentamens kwartiel 4

• dinsdag 28 juni
GEWIS Dies borrel

• vrijdag 1 juli
Constitutieborrel 30ste bestuur 
der s.v. GEWIS

• dinsdag 2 augustus
Alumni lustrum dag

• maandag 15 t/m zaterdag 20 
augustus
Tentamens interim

• maandag 22 t/m vrijdag 26 
augustus
TU/e Introductie week

• vrijdag 16 t/m zondag 18 sep-
tember
FLUP

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!

VanDerLande ........ binnenkant voor
Study Store.................................25
Quinity .......................................48
Towers Watson .. binnenkant achter
ASML ...................... achterkant kaft

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

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

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

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

wetenswaardigheden over een baan bij ons bedrijf.

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

Telefoon +31(0)30 2335999

Ook zin in een succesweekend
met een privé-kok?

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

ont  wikkelen van eBusiness-applicaties. Dat doen 

we voor grote, fi nanciële organisaties en met 

goede resultaten. En boeken wij succes, dan boek 

jij ook succes. Sterker nog: we garanderen je een 

carrière waarin je veel successen op je naam kunt 

zetten. Ook als je nog maar net bent afgestudeerd. 

En om je daarvan alvast te laten proeven, krijg je 

van ons een geweldig succesweekend naar keuze 

aangeboden als we het met elkaar eens worden.

Kijk meteen op www.werkenbijquinity.nl voor alle 

details en mogelijkheden. En ontdek dat je bij Quinity 

net zo succesvol kunt worden als je ambities reiken.

Werken bij Quinity.
Succes gegarandeerd.

Arjan Kooistra.
Software engineer Java/J2EE.
Kan niet koken.
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De Supremum is het verenigings-
blad van studievereniging GEWIS 
en verschijnt 4 keer per jaar met 
een oplage van 1300 stuks. De Su-
premum wordt verspreid onder alle 
studenten en medewerkers van de 
faculteit Wiskunde en Informatica 
van de Technische Universiteit Eind-
hoven.

Redactie
Sebastiaan Candel
Simone Alers 
Edwin Hermkens
Florian van der Wielen
Leanne Scheepers
Marlous Theunissen
Marthe Veenis
Rob van Wijk

Contact-/Inleveradres
Studievereniging GEWIS
t.a.v. Supremumredactie
HG 10.52  Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040 - 247 2815
supremum@GEWIS.nl
http://www.GEWIS.nl/supremum/

Advertenties
Voor het plaatsen van advertenties 
kunt u contact opnemen met Wes-
sel Prins, de PR-functionaris van 
GEWIS, via prf@GEWIS.nl. Het post-
adres en telefoonnummer blijven ge-
lijk aan bovenstaande informatie.

Kopij
Artikelen kunnen worden aangele-
verd als tekstbestand (ASCII). Voor 
Worddocumenten geldt: “Save as” 
tekst met regeleinden (text with line-
breaks). Figuren/plaatjes bij stukjes 
worden in overleg met de redactie 
geplaatst. Anderzins aangeleverde 
stukjes kunnen worden geweigerd.

Verantwoording
De auteur van een geplaatst artikel 
is verantwoordelijk voor de inhoud 
en strekking daarvan. De inhoud en 
strekking van een artikel geven niet 
noodzakelijkerwijs de mening van de 
redactie of studievereniging GEWIS 
weer. Anoniem geplaatste artikelen 
vallen onder de verantwoordelijk-
heid van de redactie.

Auteurs van artikelen geven de re-
dactie toestemming om het toege-
stuurde artikel te publiceren in wel-
ke vorm dan ook.
De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingezonden stukken te wei-
geren danwel in te korten of wijzigen 
zolang dit de essentie van het stuk 
niet aantast.

Technische informatie
Lettertype ......... Bookman Old Style
Opmaak .......... Adobe InDesign CS5
Drukwerk ............... Drukkerij Snep
Oplage .......................... 1300 stuks
  
Met dank aan
Alle schrijvers voor hun stukjes, 
onze sponsoren, en alle mensen die 
hebben geholpen bij het verzenden.

Voorplaat
BAC Lustrum La Trappe bezoek
foto:  Vincent Huisman
ontwerp: Marlous Theunissen
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