
3

Editorial ....................................3
Chairman’s note ........................4
From the dean ...........................5

Rubrieken
GEWIS & Waarachtig ...............18
Onverwachte Hobby ................19
In the Spotlight .......................23
Studentenrecepten ..................29
RRR Bata editie .......................32
Je Moeder! ...............................38
Supremum Sport .....................47
Filmreview ...............................48

Onderwijs
Foreign Master ........................13
Afstuderen ..............................14
Studying abroad ......................22
Education first! .......................30
Interview .................................34

Activiteiten
ACtiviteiten ...............................6
FLUP .......................................16
Introductieweek 2011 ..............26
GEMOLD .................................44

Disputen
GEPWNAGE ..............................7
B.O.O.M. .................................20
I.V.V ........................................28
GELIMBO - 5 jaar! ...................40

Puzzle
Puzzle ......................................36
Solution 43.4 ...........................37

Ingezonden
Introduction 30th board ............8
Mark is de mol? .......................24
BAC ........................................50
FLUP Tower Defense ................52

Inhoud Editorial
e
d
ito

ria
l

Frederique G
erritsen

Hello everyone and welcome 
to the first Supremum of the 

new academic year! As a new 
member of the Supremum com-
mittee, I have been given the ho-
nour of writing this editorial. You 
might already be preparing for 
the first exams this year, but the-
re’s no harm in taking a break to 
read the new Supremum, right? 

In this Supremum, the board mem-
bers will tell a bit about themselves, 
so you know who will be represen-
ting GEWIS this year. You can also 
read about a couple of freshmen’s 
experiences at the introduction week 
and the FLUP, and the ‘mol’ of the 
‘Wie is de mol?’-weekend will unveil 
all of his secrets.

Of course there’ll be the usual arti-
cles as well; you can read all about 
Peter van Heck’s favourite sport 
mountain climbing, Marlous Theu-
nissen will teach you how to prepare 
yet another delicious meal and you 
can get to know Puck Mulders in 
“In the Spotlight”. As always, the AC 
has written about their recent activi-
ty and you can also read about what 
the fraternities of GEWIS have been 
up to the past few months. And don’t 
forget to take a look at the puzzle!

Enjoy reading this brand new Su-
premum and good luck with your 
exams! 
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Chairman’s note

Greetings dear member. In 
case you’re wondering who 

I am and why I’m entitled to wri-
ting a regular column in the Su-
premum I refer you to the section 
introduction of the 30th board of 
GEWIS. I can highly recommend 
that particular section anyway 
as we’ve all tried very hard to 
explain in only 400 words why 
we are such a legendary group 
of people.
 
But let us get back to the column; 
the last few weeks have been quite 
busy. The opening of the academic 
year, our first general assembly and 
the freshmen social drink are just 
a few of the many activities which I 
and the board have attended. Last 
week however, I was asked to shift 
all my activities on a certain Tues-
day afternoon. When I asked the 
classic why, all I got was and I quo-
te: ”Jaa, ehm das een beetje vaag. Ik 
mag pas iets zeggen als je meedoet, 
maar het is een of ander spel en iets 
met discussiëren en stelling verdedi-
gen…” (for the non-Dutch speaking 
members. “Yes, uhm it is a bit ob-
scure, I’m only allowed to tell if you 
agree to participate, but it is some-
thing that has to do with a board 
game and arguing…”). But when I 
was inspecting my agenda it became 
clear that I basically had nothing to 
lose and everything to gain and thus 

it came to be I found myself in the 
Multimedia pavillion playing a game 
which ought to let me experience the 
social dynamics of sustainable is-
sues. It sounds complicated but it 
boiled down to this. I and my part-
ner had to build factories to produce 
money, the more clean factories you 
had the less enviromental disasters 
occured. Although quite simple, the 
two tables that were playing the 
game had two completly different 
outcomes. The table at which I was 
playing pretty soon decided, althou-
gh I should say the group decided, 
that green was the way to go. And 
thus after ten rounds of building our 
table had a collective score of 88. 
The other table however only came 
to a, collective, score of 43. There is 
a small chance the tactic of building 
polluting factories to ensure they got 
hit by an ecological disaster the size 
of a small apocalypse did not help 
the other table. It is however a clas-
sical example of how good commu-
nication and coorperation can help 
to achieve a beter outcome. But the 
question remains, did I gain any-
thing from this. Well, although the 
enire game was based on the already 
familiar prisoner’s dilemma it sure 
was fun to explore the dynamics of 
it through a simple game. Useful, 
mhua, interesting, yeah!
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Redesign Bachelor, II

In my previous column I noti-
ced that you were probably 

born too early to experience the 
redesigned Bachelor. Neverthe-
less, you may be interested in it, 
and I am so heavily involved my-
self that I seize the opportunity 
to write once more about the de-
velopments.

Practice hours (instructies) that ac-
company many courses nowadays, 
have been in force since the start of 
this university. Only later they were 
introduced in the Mathematical In-
stitute at Utrecht. Before, students 
were regarded as adult individuals, 
whose training was more or less a 
matter of their own free will and en-
terprise. In conjunction with it, ter-
minology like ‘going to school’ when 
it came to attending lectures at a 
university, was unthinkable. But 
then, in my second year as a student 
at Utrecht University, the famous 
revolt year 1968, instructies were 
deemed necessary in order to pro-
vide more practice. I still remember 
protesting (nothing exceptional in 
that year) against the obligatory na-
ture of these new teaching methods.

To the best of my knowledge, the 
system worked pretty well for a fair 
number of years. But the last two 
decades, it also showed signs of fa-
tigue. Quite a few instructors, often 
happy with the opportunity to teach 
a class, offered an overview of what 
had been dealt with in the morning 
lectures. Students who did not at-
tend the morning lectures were often 
happy to see their individual back-
logs diminish in such an efficient 
manner. Also, instructors could 
often account for a lot of student 
contact hours with a minor work 
load, especially the last hours of the 
practice sessions, when practically 
everyone had gone elsewhere. Many 

students liked the social mutual 
contacts, for which there seemed to 
be ample room in the practice ses-
sions.

In the spirit of fewer contact hours 
and more student responsibility, a 
new set-up has been proposed. The 
classic morning lectures remain, 
adorned with more interactivity 
and more hours devoted to concrete 
examples and worked-out exercises. 
But the practice sessions will be re-
placed by shorter meetings with a 
mentor. In addition, electronic prac-
tice will be offered to the students, 
which they will be able to access 
anytime and as long as they want. 
Logs of these sessions will be sent 
to the mentor. So, when meeting 
with the student, the mentor will be 
prepared by knowledge about the 
student's electronic progress, and 
possibly handed-in homework. The 
student should also be prepared to 
express where the individual diffi-
culties lie and ask specific questions 
about the subject matter.

Research has indicated that the mix 
of electronic practice material and 
human contact is optimal for pro-
gress and understanding in exact 
sciences. We have been given the 
green light to start this new ap-
proach with the basic course Cal-
culus. Here ‘basic’ has the specific 
meaning that it will be one of the 
six courses in the basic part of the 
Bachelor programme, intended for 
all Bachelor students. I would wel-
come your reactions with regard to 
this project.

[see also http://w3.tue.nl/nl/de_
universiteit/redesign_bacheloroplei-
ding/]
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(Jesper vertelt JW waar hij gaat kamperen in België)
Jesper: “Eh, ik ben even de naam kwijt... het ligt vlakbij Monterrey”

Mitchel: “Edwin, jij bent toch te klein voor haar?”
Edwin: “Ach, daar voelt ze niks van.”

Sander: “We hebben hier een minnetje, en daar maak je gewoon een plusje 
van...”

Jesper: “daar heb ik 1... nee, 3 woorden voor: Sex and the City”

Jeroen: “Weet je wat er nog meer donderdag is? Mijn verjaardag.”
Jesper: “Is dat overdag?”
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GEPWNAGE Game AI Challenge!

The past couple of weeks, a 
game similar to the board 

game Risk is becoming rather 
popular at GEWIS: DiceWars. 
The rules are pretty simple, but 
the gameplay is still rather inte-
resting. You can play this game 
at www.gepwnage.nl/dicewars 
(beware: it is pretty addictive!).

DiceWars is a variant of Risk. A turn 
consists of zero or more attacks. A 
number of dice is thrown, equal to 
the number of attacking armies and 
the number of defending armies. The 
sum of the outcomes of these dice 
is compared and the player with the 
highest sum wins. After a successful 
attack, all but one of the attacker’s 
armies move over to the newly oc-
cupied region. After a failed attack, 
all but one of the attacker’s armies 
are dead and are removed from the 
board. After all attacks are done, 

reinforcements are distributed ran-
domly among the player’s regions. 
The number of reinforcements is 
equal to the largest number of conti-
guous regions of that player.

The GEPWNAGE Game AI Challenge 
is to write a program that plays this 
game! We will be pitting these pro-
grams against each other (possibly 
including instances of your pro-
gram), to see what program is best 
at this game. You can write this pro-
gram in any language you like and 
just read input from standard input 
and write to standard output. For 
the complete list of rules and the 
(extremely simple) specification of 
input and output, see gepwnage.nl/
dicewars. We will post the results of 
the challenge in next Supremum. 

Happy coding! 

ACtiviteiten

The ACademic year has just 
started, but the AC has been 

super ACtive already.

It all started with the introduction 
week. On Tuesday morning, with 
everybody still vibing from the GE-
WIS party, they got to take a tour of 
all the fraternities and committees 
GEWIS has to offer. The AC took a 
page out of GELIMBO’s playbook 
and organized AC Charades. Using 
only body movement and without 
speaking the groups had to sign out 
past AC ACtivities. The winners ex-
pressed AC Making Cocktails, AC 
Snowboarding and AC Football best 
and won a delicious Houwens pie.

Like every year we ended the Flup 
weekend with a big festivity of ea-
ting way too much knACkwursts. 
The ladies and gentlemen with the 
biggest stomAChs, or the ones that 
didn’t have breakfast yet, gathered 
around to eat a total amount of 600 
knACkwursts together. This year 
one of the worst things that could 
happen during AC KnACkwurst 
Eating happened... we ran out of 
food. The record was set on a me-
ager 30 knACkwursts. Hopefully 
there will be enough knACkwursts 
next year and the record can be be-
aten then!

To start of the ACademic year we or-
ganised AC Laser Quest. After enjoy-
ing some pizza at GEWIS, we made 
our way to the Laser Quest on Stra-
tum. There it turned out that laser 

gaming was a great choice for the 
first ACtivity. With a taskforce of 35 
people we prepared for combat. In 
total 5 teams were formed, but in the 
end Joe Joe was the champion of the 
battle field. Who would’ve guessed?

By the time this Supremum has 
found its way to your doormat, we 
will have also organised the Board 
Game night. I am sure this will also 
have been an enjoyable evening of 
checkmates, attACking barbarians, 
harvesting beans, throwing wurms, 
building monuments and trying to 
cheat, but failing miserably.

Next quarter we will of course conti-
nue to organize awesome ACtivities 
like these. In the second week after 
the exams one of our notorious par-
ties will take plACe. Two weeks later, 
because of the success last year, the 
second annual AC Making Cocktails 
will be organized. We hope to see you 
all at one of our ACtivities.

Finally, I would like to make a call 
to arms. To organize our ACtivities 
we need people to organize them. 
We welcome anyone who has a good 
idea for an ACtivity, would like to or-
ganize an ACtivity or likes Houwens 
pie. So if you are a GEWIS member 
who wants to start doing committee 
work, then the AC is a great plACe 
to start. Just send an e-mail to AC@
gewis.nl. We’ll then invite you to an 
AC meeting and we will make sure 
there will be pie!
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Simone slaat Mark als motivatie om te gaan studeren ipv slap lullen.
Mark: “Auw!”
Simone: “Wil je dat ik je help of niet?”
Mark: “Ga door!”

Nicky over Peter: “Je was toen al mijn oppernerd.”

Kevin: “Vind jij mij klein?”
Tosca: “Ja.”
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Introduction 30th board

Dear Reader. I am Vincent Klijs 
and I am the new chairman 

of GEWIS. As a way of starting 
in a less conventional way, let 
us start by stating that this isn’t 
the first time I’ve written an in-
troduction piece like this. In my 
first year I wrote one because I 
decided it would be a lot of fun 
to join the Freshmen Committee, 
and, by the way, it did prove to 
be a lot of fun! After that I wro-
te a similar piece of literature 
for the Introduction Committee 
as well. As they say across the 
big ocean in the land of Burgers 
and Roasts, the third time is the 
charm. Thus I am now in the ho-
norable position of introducing 
myself as the chairman of the 
30th board of GEWIS. For those 
of you who already know me and 
can say the next bit aloud bac-
kwards while sleeping; you can 
skip the next paragraph.

It all started 21 years ago, when 
I was born in a lovely town in the 
South of the Netherlands called 
Breda. After that my live was pretty 
normal. As a todler I crawled around 
and stared a lot at the television not 
knowing what I was looking at. Af-
ter that I learned how to speak and 
ride a bike, which if I may believe my 
parents, took quite some time. As a 

Tom SlendersDear GEWIS’ers, allow me to 
introduce myself. I am Tom 

Slenders, secretary of GEWIS. 
In this short article I will tell 
you about myself, why I wanted 
to become secretary and what 
the secretary of GEWIS actually 
does. One of the reasons I beca-
me secretary was to be able to 
learn and use extremely difficult 
words, so please get out your 
dictionaries, because you will 
need them while you’re reading 
this article! Last but not least, 
please enjoy this piece of logor-
rhea*.

In high school I always was quite 
good in the mathematical parts of 
the quadrivium*. For me that was 
the main reason to start study-
ing mathematics. During my first 
year I joined the Freshmen Com-
mittee, which was an amazing be-
guilement*. I liked it so much that 
I joined the Activities Committee, 
of which I’m still a member. Unfor-
tunately there are still people who 
act with floccinaucinihilipilification* 
to the Activities Committee, howe-
ver luckily I’ve proven them wrong 
several times during my years as a 
member. In my third year a feeling 
started growing. I wanted something 
with more preponderance* and more 
possibilities of adumbrations* than 
the Activities Committee. A group of 
people with the same feeling came 
forth at the end of the year and with 
those people our board was formed.

Why secretary, you might ask. The 
secretary is the right hand of the 
chairman and I receive and send 
most of the mail. I liked the idea of 
being as honorificabilitudinitatibus* 
as the chairman, but in a different 
way. Of course I do more than just 
receiving and sending mail. I often 
make an aperçu* of the meetings we 
have and I also keep track of the GE-
WIS member database. I hope I will 
have a fun and educative year. But 
something is really clear, this year 
I lost my hippopotomonstrosequip-
peddaliophobia*.

For those without a dictionary:

logorrhea: an excessive flow of words

quadrivium: arithmetic, geometry, 
music and astronomy

beguilement: entertaining, distrac-
tion

floccinaucinihilipilification: consi-
dering something to be worthless 
(note: this is the longest not-made 
up word in the English dictionary)

preponderance: supremacy

adumbration: act of giving a hint or 
suggestion of what will happen in 
the future

honorificabilitudinitatibus: honora-
bleness, invincible glorious

aperçu: summary

hippopotomonstrosequippeddaliop-
hobia: fear of long words

Vincent Klijs
child I played a lot on the Nintendo 
64 and started my career as a musi-
cian. For those who are wondering 
what a beautiful career it has been 
so far, I’m proud to say I’m an above 
average amateur mandolin player. 
Highschool was a more interesting 
time, making new friends, learning 
more and more about myself and 
of course discovering that it can be 
a lot fun to drink beer with your 
friends and waking up with a heada-
che the size of a small village, not re-
membering what you did last night.

But all of this proves to be a mere 
practice run for university.

Life on university proved to be an 
entirely different game. Although the 
education was more difficult than 6 
years of highschool combined and 
the pace excruciatingly high, I deci-
ded it was worth it to continue. Now, 
4 years later, I’m glad to be able to 
continue the work of my predece-
sors Jesper Huijgens, Tom Nijhuis, 
Florian van der Wielen, Marlous 
Theunissen and many more. When 
writing this we, the board, already 
have been quite busy. Whether we 
were congratulating the new board 
of our sister association in Utrecht 
or having lunch with the department 
board, one thing is already as clear 
as a bright summer day: this year is 
going to be legendary!
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Vanessa tegen beveiliger in de lift: “Ben jij ook dronken?”

Florian is answering a phone call.
Florian: “Hello, my phone is upside down, just a second!”

Op IRC:
22:39:03 < Nicky> lol ik heb al mn muziek op shuffle staan
22:39:10 < Nicky> 3 minuten in een liedje denk ik ineens
22:39:16 < Nicky> “waarom staat er een kerstliedje op”

Wessel: “Het bestuur wordt met het jaar slechter.”

I
N
F
I
M
A

(tijdens intro 11)
Wouter Geelen: “Wat was het nou, ik hoorde een optreden van een soort 
sambagroep ofzo?”
Gijs van Enckevort: “Nee man, dit is Guus Meeuwis.”

Lydia tegen de BAC: “Homo’s!”
Teun: “Het feit dat Rob geen vrouwen neukt maakt hem nog geen homo.”

Jeroen (bestuur) tegen het introgroepje van Nicky en Sebas: “Beetje omge-
keerde wereld, maar hebben jullie nog stickers?”
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Almost 3 years ago I moved to Eind-
hoven and my preparation continu-
ed. I became an absolute professio-
nal at building IKEA furniture. With 
speed and precision I could now turn 
and twist screws and nails. I further 
honed these skills when I moved to 
another room last January and had 
to disassemble and reassemble this 
furniture. All of this was excellent 
preparation for being vice-chairman.

Another aspect of my function is 
to keep track of all the committees 
and offer them assistance, if they 
need it. To this end, I can often be 
found playing a game of cards with 
GEWIS committee members during 
which I extract the necessary infor-
mation about the committees. I then 
contemplate this information in the 
Student Sport Centre pool, while 
swimming a few lanes. After that I 
extract some more information at 
our weekly social drink. These are of 
course the hardest parts of being a 
vice-chairman.

If you want to know more about me 
or want hints and tips about how to 
build a cable car, I urge you to invite 
me to play a game of cards or offer 
me a nice, cold beer during the so-
cial drink (or sometimes during the 
day). Tot Borrels (see you at the so-
cial drink)!

teen years not doing homework. 
Instead, I was often occupied with 
computer games or otherwise sta-
ring at the computer screen. I was 
also into programming long before 
I even really knew what university 
was, though one of my first projects 
was a first-person Teletubbies-shoo-
ter so I guess that has to do with 
computer games as well.

I also love venting some energy doing 
sports. Somehow I got involved in 
underwaterhockey, in which choo-
sing the correct moment to vent is 
crucial as getting new air is cumber-
some. Before you run to a computer 
to google ‘underwaterhockey’, turn 
to page 19 because there’s an article 
about it there. Also, when I started 
studying here I joined The Elep-
hants rugby team. Apart from sports 
I’ve also spent some time dabbling 
in electronics; soldering stuff often 
comes in handy. I also made some 
decent money organizing internet 
group buys when I was 14 because 
nobody would offer me a job at that 
age. 

In conclusion, there are many rea-
sons to believe that I am indeed an 
exceptionally suitable board mem-
ber. However, the most important 
factor is that I thoroughly enjoy 
being part of the system that provi-
des my fellow students with a great 
time, and look forward to commit-
ting myself to this cause full-time for 
a year. I leave you with some ‘did you 
knows’ about me. See you around!

Did you know that Jeroen: Is mes-
sy and unorganized? Likes going to 
parties? Once got rejected for a job 
at McDonalds? Rides a motorcycle? 
Used to lead a Counter-Strike clan? 
Almost decided to study psycho-
logy instead of computer science? 
Doesn’t really play any games any-
more? Can type Dvorak? Can’t type 
Qwerty without looking at the key-
board? Firmly believes that one beer 
is no beer? Thirty thirty thirty, 30 30 
30?

This year, once again, an 
exceptionally suitable per-

son was found willing to fulfil 
the most important position in 
the board – that of treasurer of 
course. I, Jeroen van de Ven, 
have the honour of being the 
aforementioned exceptionally 
suitable person.

Observant readers will notice that 
I borrowed the opening paragraph 
above from one of my many prede-
cessors. That would be because it 
still applies, and I consider changing 
something that works perfectly fine 
a waste of time. On the other hand, I 
do aim to change a number of things 
for the better this year. For example, 
the opening paragraph I stole was 
written in Dutch whereas I have re-
written it in English.

Speaking and writing at least some 
hybrid form of English shouldn’t be 
a problem for me personally. Apart 
from all the modern spell checking 
and translation tools at hand, I’ve 
gained these skills by spending a 
good part of my life living in English-
speaking countries. Before I started 
studying computer science here in 
Eindhoven I lived in the fragrant 
harbour village of Hong Kong for al-
most three years, and when I was 
four years old my parents took me 
to Norcross, Georgia for five years. 
In between these exotic escapades 
I have always lived nearby, having 
been born in Eindhoven and spen-
ding most of my youth in the won-
derful, nearby town of Veldhoven 
(which isn’t as small as many of you think).

That means you may know my old 
school, the Christiaan Huygens Col-
lege at Rachmaninowlaan in Eind-
hoven. If not then you may even 
know the Prof. Dr. R. Casimirschool 
in Veldhoven, which is conveniently 
located down the street from my pa-
rental home where I spent my early 

Jeroen van de Ven Dear GEWIS members, belo-
ved parents of GEWIS mem-

bers, appreciated visitors of 
the GEWIS common room and 
others. It was on the 8th of Sep-
tember that the incredible honor 
was bestowed on me of writing 
a magnificent piece introducing 
myself for this awesome edition 
of the Supremum. I could not 
refuse such a great honor and 
therefore I am sitting here on 
this not so beautiful, grey and 
rainy morning, to tell you some-
thing about myself.

My name is Christine van Vreden-
daal and this year I am the vice-
chairman of GEWIS. To some of you 
this means that I fix tables when 
they’re broken, and although I do 
this very well, it is not all I do. I can 
also change a light bulb using only 
one hand (even though I usually 
use two, for safety reasons), am an 
expert at kicking the foosball table 
when it’s stuck and when there’s so-
mething heavy that needs to be lif-
ted, I excel at being elsewhere.

All this of course requires extensive 
preparation and training. In the se-
cond best city of Noord-Brabant, 
Breda, me and my friends could al-
ways be found outside, building rafts 
to set sail over the 4 meters wide and 
1 meter deep river that incased a se-
mi-untouched nature reserve. Each 
time we made the reserve a little less 
untouched by tying rope high in a 
tree and building a cable car to the 
other side.

Christine van Vredendaal
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Saskia van Doormalen: “Ik heb geen Demos shirt aan en daar ben ik blij om.” 

Peter van Heck: “Waarom staat mijn filmpje nou opeens op youtu.be?”
Vincent Huisman: “Dat is gewoon youtube”
Peter van Heck: “Maar hoezo dan .be?”
Vincent Huisman: “Youtu... be.”
Peter van Heck: “Ooooh!”

Peter van Heck: “Lekker lekker biertje [...] Lekker veel schuim.”
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Wessel Prins

Dear members of GEWIS, my 
name is Wessel Prins and 

this year I will fulfil the most im-
portant position on the board, 
namely the position of PR officer 
of GEWIS. In this short article I 
will tell a bit about myself and 
my function within the board.

As I said my name is Wessel Prins 
and I am a fourth year computer 
science student. One might suspect 
this means I have already started 
on my masters degree, however this 
is unfortunately not the case. As I 
still have about half a year of my ba-
chelor left, and my function on the 
board this year is most likely not 

going to help catch up. Because as 
the PR Officer I do not have the luxu-
ry of being able to loaf around, for 
some reason companies that spon-
sor you don’t like waiting very long 
on an email response.

When I’m not busy doing important 
board stuff, you can find me drinking 
a beer with my friends of GEWURST 
around a bbq, just somewhere in the 
city, where I can be found, perhaps 
a bit too often, enjoying a beer and 
dancing like I just don’t care.

If you want to know more about me 
just come share a drink with me on 
Thursday during the social drink 
at GEWIS, these days it is highly 
improbable that you won’t find me 
there. Cheers!

Peter van Heck

Hello everybody. My name is 
Peter van Heck and this aca-

demic year I will be the Educa-
tional Officer of GEWIS. This me-
ans that if you have a problem 
concerning education or other 
faculty related stuff, you can 
come to me.

I think many of you already know 
who I am, but for those who don’t: 
I’m a fourth year student computer 
science. I was born and raised in the 
village of Huizen which I decided to 
abandon straight away when I star-
ted studying by living on my own. 
Only last year I became an active 
member of GEWIS, before that I was 
busy doing many other things. In my 
first year I spent my time at Demos, 
luckily I became wiser and realized 
GEWIS is way more AWESOME! Du-
ring my second year I started joining 
activities but also found the sports 
association ESAC (more about this 
later on) where I am active as well. 

In my third year I started my minor 
in Västerås (Sweden). After my se-
mester there I joined the Bata Com-
mittee, which became a legendary 
contest!

My role as Educational Officer ba-
sically means that I attend several 
meetings with people from all over 
the faculty and university. If a stu-
dent has a problem and sends this 
to “complaint@gewis.nl” this will be 
discussed in the Student Council. 
This group of students will then look 
for a solution. The exam archive is 
also my responsibility. For those 
who don’t know, on our website (at 
education) we collect all the exams. 
Sorted by course number you can 
look for old exams and practice 
them. There are also several sum-
maries and if you hand in a missing 
one, there is a free drink for you on 
a social drink!

If you have any questions, regarding 
education or just about me, look for 
me at GEWIS.
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International Master experience

When I stepped out of the 
train station in Eindhoven, it 

started raining really hard. I was 
expecting some problems with 
the weather, but dear god, not 
in the first minute! They brought 
me to my new home where I met 
my first housemate, and it took 
us about half an hour to get to 
the nearest shop. By that time I 
was starving. However, the sun 
started shining.

Everything changed when I got my 
brand-old bike. To the university 
within 5 minutes! I couldn’t believe 
it, and then the nearest supermar-
ket turned out to be a 5 minute 
walk away. I guess that bicycling is 
the only true way to explore Dutch 
cities (or at least Eindhoven). Bikes! 
They’re everywhere. No, seriously, 
bicycle traffic jams? I like that!

Though, I am still not getting the 
way how people chill in clubs and 
bars here, that’s not the main pur-
pose of me coming here. Anyway, 
I don’t think that anything could 

surprise a person after experiencing 
the Moscow nightlife.

We’re all here to study, right? That’s 
what I am really enjoying here. Pro-
fessors know what they’re talking 
about and are open to questions. 
Too lazy to get your bones to school? 
It’s ok, we have video lectures! Don’t 
want to mess about with paper and 
printing? Sure, you can upload your 
homework via Peach. Moreover, the-
re are lots of group projects, and the 
international teamwork experience 
is the thing that will be practical for 
everyone’s future work/research/
whatever.

Yeah, there are lots of things that 
somehow shocked me in the Nether-
lands; some in a bad way (No shop-
ping on sundays? No coal is sold sin-
ce the summer is over? Rain? More 
rain?), some in good sense (Wi-Fi on 
a train? Dutch girls are cute? They 
have a bar on the university?!?). 
With the help of my new friends, 
both Dutch and international stu-
dents, it’s going to be much easier.
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[al prutsend aan een foto]
Vincent Huisman: “Dat is zo’n negerding, hoe licht ik hem ook maak. Hij 
blijft donker!”

[over een foto van een bierspelletje]
Peter van Heck: “Ik ken het geheim!”
Teun Koster: “Ja, keihard je tong erin steken!”

Willem zegt dat ie 152,60 had en 153,00 moest betalen. 
Peter: “Ohh dat is net als met tandpasta. Zo van aaargh er komt niets meer 
uit, nu heb ik net te weinig.”

Barry Swevels: “Een gleuf die vol zit kan je niks in stoppen!”

Rien: “Ik ga even naar de wc”
Jasper: “Doe je best...”
Richard: “Moet je je best doen dan op de wc?”
Jasper: “Nou, sommige mensen wel hoor...”

Simone tijdens een GEPWNAGE vergadering:
“Soms wil je dat ding in je broek hebben en soms uit je broek.”
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Indoor Location Tracking

Mijn naam is Hans, sinds een 
paar weken ex-student. Of-

wel, 0e jaars belastingbetaler (; 
Met als vooropleiding een HBO-
studie Elektrotechniek ben ik 
in 2008 gestart met het scha-
kelprogramma Embedded Sy-
stems. Afgelopen augustus ben 
ik afgestudeerd met als onder-
zoeksrichting Indoor Location 
Tracking. 

Location tracking is een interes-
sant vakgebied dat populair is in 
de wetenschap, maar ook praktisch 
toepasbaar zoals op de sociale me-
dia (geotagging op nieuwe media 
zoals Whatsapp, FourSquare etc) 
en volgsystemen. Natuurlijk is na-
vigatie de meest bekende tak bin-
nen het gebied “lokalisatie”. Al deze 
toepassingen zijn gebaseerd op GPS, 

welke onnauwkeurig is (10 m). De 
plaatsbepaling kan worden verbe-
terd door bijvoorbeeld aannames 
te doen over maximale snelheid en 
het mappen op een kaart (immers, 
een navigatieapparaat weet dat je 
met 120 km/h over de A2 rijdt i.p.v. 
door het weiland naast de snelweg). 
Een ander nadeel van GPS is dat het 
binnenshuis niet (goed) werkt. Dit is 
jammer, want lokaliseren binnens-
huis zou veel mogelijkheden bieden. 
Denk aan het volgen van mensen 
voor marketingdoeleinden, veilig-
heids- en sportapplicaties.

eenheid voor signaal sterkte. Dus, 
elke stroommeter heeft een eigen 
model dat afhankelijk is van reflec-
tiedeelnemers.

Er van uitgaande dat je voor elke 
stroommeter zo’n model hebt, kun je 
gaan lokaliseren. Namelijk, indien je 
een signaal sterkte meet van bijvoor-
beeld 40 dBm, weet je dat je volgens 
bovenstaand model in het gebied 
(6<x <16; 0<y<10) bent. Je kunt je 
dan wel indenken, dat dit verbeterd 
kan worden als je meerdere stroom-
meters combineert.

Het verkrijgen van een stroomsterk-
te model van een stroommeter, gaat 
volgens extractie. Dat houdt in dat 
je een training doet voordat je kunt 
gaan lokaliseren.

Het voordeel van deze manier van 
lokaliseren is dat het praktisch toe-
pasbaar is. Daarom wordt dit proof-
of-concept gepresenteerd op de 
SmartHomes 2011 exhibition in de 
Amsterdam RAI. Bedankt voor uw 
aandacht. Amen.

Vanuit mijn afstudeerbedrijf Applied 
Micro Electronics “AME” BV in Eind-
hoven werd de vraag bij mij neer-
gelegd hoe binnenshuis een lokali-
satie systeem zou kunnen werken. 
AME is een middelgroot IT-bedrijf 
met ontwikkelafdelingen voor zowel 
hard- als software en een elektronica 
productie-afdeling. De Embedded 
Systems groep van de softwareafde-
ling is gespecialiseerd in ZigBee, een 
standaard voor draadloze verbindin-
gen op korte afstand. ZigBee lijkt op 
Bluetooth en WiFi (2.4 GHz band), 
maar ZigBee is energiezuiniger en 
de transmissiesnelheid is lager (250 
kb/s). Vaak wordt ZigBee gebruikt 
voor sensornetwerken, zoals senso-
ren die stroomverbruik meten.
 
Uitgaande van een gebouw dat voor-
zien is van ZigBee stroomverbruik 
meters, ben ik gaan bekijken hoe in-
door lokalisatie mogelijk is. Geïnspi-
reerd door GPS heb ik gezocht naar 
een methode om afstand te bepalen 
tussen twee ZigBee apparaten. GPS 
gebruikt namelijk afstanden tot sa-
tellieten om een positie te bepalen.
 
Als er 3 afstanden bekend zijn tus-
sen een node (bijv. navigatiesy-
steem, aangeduid als B) en een vast 
punt (een sateliet rondom de aarde, 
aangeduid als R) kun je je positie be-
palen m.b.v. Trilateration ofwel Ach-
terwaartse Insnijding. Simpel gezegd 
teken je cirkels rondom een sateliet 
met als straat de gemeten afstand, 
het snijpunt van de cirkels is dan de 
positie.

Afstandsbepaling blijkt echter niet 
mogelijk met bestaande ZigBee ap-
paratuur. Voor een time-of-flight 
meting (waarbij de transmittijd van 
een ping bericht wordt gemeten) is 
te nauwkeurige hardware nodig, 
omdat radiocommunicate in de 2.4 
GHz band met de snelheid van het 
licht gaat. Ook de signaalsterkte is 
niet bruikbaar voor het bepalen van 
afstanden binnen ZigBee netwerken, 
vanwege reflecties (weerkaatsingen) 
door objecten zoals muren, plafond 
etc.

Hoewel, signaalsterkte heeft wel 
een statische eigenschap. Namelijk, 
indien reflectiedeelnemers blijven 
staan, zijn de reflecties ook hetzelf-
de. Uitgaande hiervan, zou je een 
model kunnen maken hoe de sig-
naalsterke van een ZigBee apparaat 
door een ruimte is. Een voorbeeld 
hiervan is het volgende:
 
In een ruimte van 32x30m is een 
stroommeter geplaatst, welke een 
power distributie heeft als hierboven 
weergegeven. De X en Y assen zijn 
in meters en de Z as is in dBm, een 
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FLUP

Op de Flup had ik beloofd dat 
ik er een stukje over zou 

schrijven. Na de Flup kreeg ik 
dan ook een mailtje of ik dat 
even wilde doen. De deadline 
stond op 2 oktober. Echter ben 
ik geen ster in plannen en heb ik 
het uitgesteld… Maar gelukkig is 
het wel klaar en hier is het dan.

We begonnen de Flup met een fiets-
tocht. We hadden een supergezellig 
groepje om mee te fietsen, namelijk 
bijna iedereen van onze nieuwe EJC 
+ nog wat leuke mensen. Als route-
beschrijving kregen we een aantal 
foto’s met dingen die we onderweg 
tegen zouden komen. Gelukkig her-
kenden we een van de laatste foto’s, 
dus konden we lekker cafeetjes gaan 
zoeken. De Zwarte Doos was jammer 
genoeg dicht toen we er langs kwa-
men, dus begonnen we in de Beren-
kuil. We zijn daar lekker op het gras 
gaan zitten en hebben geproost op 
een leuke Flup.

Hierna fietsten we weer aan en kwa-
men we een benzinepomp tegen. 
Marc was bijna jarig, dus leek het 
ons leuk om een verjaardagshoed 
voor hem te maken. Gelukkig ston-

den de jongens van de pomp zich ook 
te vervelen en hielpen ze ons maar al 
te graag. Met een mooie hoed extra 
gingen we dus weer op de fiets.

In Nuenen aangekomen fietsten we 
naar de Zinn toe. Doordat het nog 
vrij vroeg was, was het nog bijna 
leeg. Hierdoor hadden we wel een 
mooie gelegenheid om Marc zijn 
hoed te versieren. Hierna fietsten we 
weer door. Toen zijn we nog enkele 
cafés tegen gekomen en hebben nog 
wat drankjes genuttigd. We zijn ook 
Rien nog tegengekomen in een van 
de cafés. Na het laatste café kwamen 
we een rotonde tegen met heel veel 
gras. Het leek mij een super idee 
om hier even overheen te rollen om 
nieuwe energie te vinden om door te 
fietsen. Dit is echter geen aanrader 
als er politie achter je rijdt…

Toen we aankwamen op het kamp-
terrein, was het tijd voor de drop-
ping. Echter, niemand vond het een 
goed idee dat ik een dropping ging 
lopen. Na een discussie heb ik me 
neergelegd bij mijn lot en wilde dan 
graag mee iedereen droppen om ver-
volgens te gaan slapen. Ik ben dus 
ook (via de bestuurderskant) de auto 

in geklommen om mee te rijden. Op 
de plaats van de dropping wilde ik in 
de auto blijven zitten maar ik werd 
de auto uitgetrokken en vastgehou-
den tot de auto weg reed. Hier was 
ik niet echt heel blij mee en al snel 
werd duidelijk dat het verstandiger 
was om mij achter te laten bij de be-
stuurspost.

Zaterdag werd ik wakker en had ik 
eigenlijk wel honger. Dus ben ik op 
zoek gegaan naar een ontbijt. Uit 
te keuken kwam een heerlijke geur 
van ei en iemand stond echt super 
goed ei met spek en kaas te maken. 
Vervolgens heeft hij mij geleerd hoe 
je dat doet, dus voor het volgende 
kamp kan ik dat ook.

Na het ontbijt zijn we lekker gaan 
lamballen tot het tijd was voor de 
bierestafette. Het leek me wel heel 
leuk om hier aan mee te doen en dat 
heb ik dus ook gedaan. Echter bleek 
ik niet zo’n goede ‘atter’ te zijn en 
het was dan ook een betere strate-
gie om het bier van het andere team 
te verstoppen. Uiteindelijk zijn we 
als tweede geëindigd door de straf-
punten die het bier verstoppen op-
leverde…

Toen was het tijd voor het levend 
tower defense. Dat vond ik echt een 
super gaaf bedacht spel. Het was 
ook wel heel leuk om aan mee te 
doen, al bleken we er niet zo goed in 
te zijn als in de bierestafette.

Hierna was het tijd voor de BBQ. We 
hebben lekker wat gegeten, en zijn 
vervolgens bij het kampvuur gaan 
zitten. Het was hier echter zo druk 
dat we een eigen denkbeeldig kamp-
vuur hadden gemaakt. Hier gingen 
we een rollenspel spelen, of, ik ver-
telde eigenlijk een verhaal en af en 
toe had iemand wat inbreng. Het 
verhaal ging over draken, piraten, 
buitenaardse wezens en noem maar 

op. Ik vind het nog steeds echt ge-
weldig dat er minstens 10 man een 
half uur naar mijn onzin hebben zit-
ten luisteren!

Nadat het verhaal een happy end 
had gekregen, gingen we kingsen. 
Wat is dat een stom spel zeg, als ie-
dereen je drinkbuddy wil zijn… Dit 
was denk ik ook een van de oorzaken 
waarom ik me niet zo lekker voelde 
en ben gaan slapen. Ik ben wel heel 
erg blij dat ik zo goed werd verzorgd, 
ondanks mijn onverantwoordelijke 
drinkgedrag…

Toen ik wakker werd, bleek dat het 
pauze was van de cantus. Ik ben dus 
mijn bed uit gesprongen en aan een 
van de cantustafels gaan zitten. Na 
meerdere discussies heb ik dan ook 
bier gekregen en heb ik volop meege-
daan aan de cantus. Dat had ik echt 
niet willen missen, want cantussen 
zijn echt vet! (zeker als er niet met 
bier wordt gegooid).

Zondag wakker worden was iets 
minder prettig. Alles kwam een beet-
je langzaam op gang en het leek me 
verstandig om met een grote boog 
om alle alcoholische drankjes heen 
te lopen. Er was toen ook nog een 
knakworst eetwedstrijd, maar daar 
moest ik niet aan denken. Het was 
wel grappig om te zien dat iedereen 
zo graag knakworsten wilde terwijl 
ze op waren.

Na alles te hebben opgeruimd en 
schoongemaakt zijn we weer gaan 
fietsen. Op de fietstocht terug waren 
niet veel speciale dingen gebeurd op 
een ding na… We fietsten langs een 
wei met hertjes en Marc zegt ineens: 
“Hé, daar stond een kangoeroe!” Al-
les bij elkaar heb ik echt een super 
Flup gehad en wil ik daar graag ie-
dereen voor bedanken. Het was echt 
top!
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GEWIS & Waarachtig

Ooit, op mijn Katholieke ba-
sisschool, werd mij op het 

hart gedrukt dat iedereen mijn 
respect verdient. Dat is name-
lijk hoe mensen met elkaar om 
dienen te gaan. Juffrouw San-
dra poneerde deze gewichtige 
kwestie met een dergelijk in-
timiderende ernst dat ik hier 
geen enkel vraagteken bij durfde 
te zetten. Bovendien was ik in 
groep vier nog niet bijdehand 
of snel genoeg om te vragen of 
we ook mensen als Idi Amin, Ca-
ligula of Hans Janmaat moeten 
respecteren. Ongetwijfeld zou 
het antwoord zijn dat we deze 
mensen inderdaad niet hoeven 
te respecteren. Immers, hebben 
zij met hun acties onze collec-
tieve waardering verloren. Maar, 
zo luidt de stelling, als je iemand 
niet kent, heb je hem te respec-
teren. (Terzijde: Wat gebeurt er 
als iemand mijn respect verliest 
omdat hij zelf niet respectvol is? 
Moeten we al een partiële diffe-
rentiaalvergelijking opstellen?)

Het begrip dat hand in hand gaat 
met ‘respect’ is ‘aanstoot’. Wanneer 
iemand, met voldoende overtuiging 
en plechtigheid, verklaart aanstoot 
te nemen aan een eerder gemaakte 
opmerking wordt er een modus ver-
wacht waarin de gespreksgenoot 
zich verontschuldigt en vergiffe-
nis van het slachtoffer probeert te 
kopen met een afdoende betuiging 
van respect voor de verdedigde me-
ning. Immers, iedereen verdient het 
respect van iedereen. In de huidige 
beschaafde samenleving is er dus 
een wonderlijke situatie ontstaan 
waarin men zonder enige aanstellerij 

een ander kan gijzelen door hem te 
betichten van een gebrek aan res-
pect en inlevingsvermogen. Er wordt 
hier verbluffend genoeg geen enkele 
inhoudelijke verdediging van de ge-
krenkte mening vereist. Dit is wat 
mij betreft geen intellectuele manier 
van spreken. Dit is zeuren.

Al doende vliegt er heel wat respect 
over en weer in een beschaafde dia-
loog. Vooral Amerikanen zijn hier 
uitzonderlijk goed in. Een half uur-
tje Amerikaanse TV leert je dat je 
mensen die je een half uur kent mag 
omschrijven als “my very dear 
friend” en dat dit beklonken dient 
te worden met een omhelzing of een 
zoen. Dit oppervlakkige toneelspelle-
tje wordt op een danig overtuigende 
wijze gespeeld dat de prijzen van 
respect, vriendschap en gerelateerde 
aandelen gestaag aan het dalen zijn 
vanwege een overmatig aanbod.

Gezien de mores van juffrouw San-
dra en de huidige sociale omgangs-
regels heeft iedereen een riante hoe-
veelheid respect om aanspraak op te 
maken. In de economie noemt men 
dit een optie, een financieel middel 
waarmee naked short selling ten 
uitvoer gebracht kan worden. Laat 
ik omschrijven hoe dat in zijn werk 
gaat: Bij dezen bied ik mijn toerei-
kend oprechte, kruiperige, emotio-
nele en respectvolle verontschuldi-
gingen aan aan eenieder die zich ooit 
door mij beledigd heeft gevoeld of zal 
voelen. Deze verontschuldigingen 
worden uitbetaald op het moment 
dat de samenleving zich realiseert 
dat het verlangde respect een leeg, 
betekenisloos begrip is geworden en 
maar gewoon stopt met zeuren.
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Underwaterhockey

For this issue the Supremum 
Committee asked me to wri-

te something about one of my 
favourite sports, underwater-
hockey! Most people who hear 
me mention it are intrigued that 
such a seemingly odd sport is 
actually played in all serious-
ness around the world. Howe-
ver, its player base isn’t as large 
as we would like it to be, so I’ll 
gladly introduce you to the fun, 
underwater world of underwa-
terhockey!

As the name implies, it’s a form of 
hockey you play under water. This 
means you’ll be wearing snorke-
ling gear (not to be confused with 
SCUBA gear). The puck, which 
weighs around 1,3 kg, slides along 
the bottom of the swimming pool. 
To move it you have a small stick in 
your dominant hand, with a thick 
glove for protection. The other arm 
is used only for swimming.

The playing field is usually about 
half a standard 25m swimming pool. 
At each long end of the field there 

is a goal, the aim is to get the puck 
in the opponent’s goal. Both teams, 
consisting of six players, start on 
their own sides holding the wall. To 
play effectively, the team is ordered 
into a formation of offense, defense 
and midfield.

Many people think you must have 
great lung capacity or overall fitness 
in order to even attempt underwater-
hockey, but everybody needs to go to 
the surface for air at some point. It’s 
more important to be down at the 
bottom when you should be, rather 
than to be down at the bottom most 
of the time in general. 

In the Netherlands there is an active 
national competition each year at 
a number of different levels. There 
are also national men’s and ladies’ 
teams that compete in (and win) the 
European Championships. Unfor-
tunately, there is no student sports 
club that plays underwaterhockey 
anymore. The closest place to play 
this sport would be Veldhoven, and 
chances are there’s a club in your 
home town. I can highly recommend 
trying it out some time!
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jaren gepland was op de dinsdag-
ochtend. Dat het normaal is om als 
sjaars zo vroeg op te staan is begrij-
pelijk, zij hebben immers al 3 maan-
den vakantie erop zitten en kunnen 
het aan. Wij oude lullen daarente-
gen... Afijn, de activiteit zelf was, 
gezien het weer en het peil van de 
Dommel, enigszins in het water ge-
vallen. Daarom hebben we besloten 
een skippybalrace te doen. Dit werd 
door menig eerstejaars goed ontvan-
gen en was vooral vermakelijk om 
naar te kijken.

Uiteraard was de originele intentie 
om wederom met een rubberboot, 
zonder peddels, de Dommel over te 
steken. Gelukkig hadden we nog 
een aantal knikkers, die de sjaars zo 
graag wilden hebben dat ze er zelfs, 
met kleren en al, in de Dommel voor 
zijn gaan zwemmen. Maar plots, een 
uur voor tijd, sloeg het noodlot toe. 
Het werd stikdonker waarna het 
begon te gieten. Een half uur lang 
heeft het met bakken uit de lucht 
gestort. Nu zou je zeggen: B.O.O.M.en 
vinden dat toch juist lekker? Maar 
zelfs de oudere B.O.O.M.en met ster-
ke en diepe wortels houden er niet 
van teveel water binnen te krijgen. 
Gelukkig hadden we rubberboten 
om als paraplu te gebruiken. Heer-
lijk.

Ondanks de regenbui was het een 
geslaagde activiteit. Verder ook een 
goed begin van het jaar, zij het een 
begin aan het eerste academische 
jaar van sjaars. Ik neem aan dat men 
wel kan indenken hoe de rest van de 
intro was – gezelligheid met hier en 
daar een alcoholische versnapering. 
Want daar houden B.O.O.M.en zo 
van!

Na deze heerlijke intro vond de 
daadwerkelijke opening van het aca-
demisch jaar plaats. En vervolgens 
ook voor veel studenten de gevoels-
matige opening van het academisch 
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Nieuw jaar, nieuwe ring

Het nieuwe jaar begint, iro-
nisch genoeg, voor heel veel 

mensen op een ander moment 
in het jaar. Uiteraard zijn er 
Chineze en Gregoriaanse kalen-
ders die door miljarden mensen 
ter wereld gehanteerd worden. 
Maar wij, als zijnde studenten 
der wiskunde en/of informatica 
te Eindhoven, hebben zo onze ei-
gen gedefineerde jaren. Bijvoor-
beeld het academisch jaar, be-
ginnende op 1 september, maar 
eigenlijk een paar dagen eerder 
of later. Immers, voor je gevoel 
begint het jaar pas als je weer 
voor het eerst in college zou 
moeten zitten. En dat welicht 
ook doet.

Voor eerstejaars (ookwel “sjaars” 
geheten) begint het collegejaar over 
het algemeen iets eerder, namelijk 
op intro-maandag. Op deze mooie 
dag begint het studentenleven. Of 
nou ja, dat is de bedoeling. Met een 
alcoholverbod tot 22:00 is er na-
tuurlijk weinig levendigs aan. Maar 
goed, al met al, als je citroenen krijgt 
moet je limonade maken. En lekker 
malt drinken. Uiteindelijk kwamen 
we dan toch rond een uur of 22:00 
met een hoop sjaars in één of andere 
kroeg op Stratumseind terecht om 
het echte studentenleven te begin-
nen. Getooid in groene hoeden, om-
dat het kon, hebben ook wij ons in 
de menigte begeven om het nieuwe 
jaar eens goed in te drinken. Ookal 
was ons nieuwe jaar nog altijd niet 
begonnen.

Op de tweede dag van de intro vindt 
jaarlijks de faculteitstocht plaats, 
gedurende welke onder andere ver-
scheidene disputen de sjaars mogen 
vermaken. Wederom zaten we met 
B.O.O.M. aan de overkant van de 
Dommel om daar te kunnen barbe-
cuen, samen met het dispuut I.V.V. 
Het geval wilde namelijk dat de fa-
culteitstocht voor het eerst sinds 

jaar – de eerste keer weer college. 
Dat is zoiets als een meteorologische 
zomer: hij is nooit op hetzelfde mo-
ment als hij officieel plaats zou moe-
ten vinden.

Voor ons begint het nieuwe jaar op 
19 september. Iedereen heeft zo een 
dag waarop het volgende jaar begint 
– het is namelijk onze verjaardag, 
oftewel dies natalis. Wat we ook wel 
B.O.O.M. dies noemen, wat weer 
vervelend klinkt voor mensen die 
dingen eerder in het Engels dan in 
Latijn vertalen. Want B.O.O.M. sterft 
helemaal niet: sterker nog, we zijn 
weer een ring gegroeid. Dit jaar wer-

den we 6 jaar oud op 19 september 
en dat hebben we ook stevig gevierd. 
Van heinde en verre kwamen men-
sen om ons te feliciteren en prach-
tige cadeaus aan te bieden, welke 
we ondertussen verorberd hebben 
of een ereplaats in de GEWIS-ruimte 
hebben toebedeeld. Zoals gebruike-
lijk was het een dolle bedoeling.

En waar wil ik nu heen met dit lang-
dradige gezwam? Dat weet ik eigen-
lijk ook niet. Ik zou zeggen: wanneer 
je jaar ook begint: op het volgende!

Met takken!

I
N
F
I
M
A

Rienstra over de complementen van verzamelingen:
Rienstra: “Assume that you are a set, then anything that is not you is your 
complement.”
Jasper: “Leuke openingszin wordt dat. Je ziet een leuke meid staan en je zegt 
gewoon: ‘ik zie nú al dat jij mijn complement bent’.”
Hugo: “Ik weet alleen niet of ze dat wel een leuk compliment gaat vinden..”

Tijdens MathStat:
Jasper: “Maar wat is tau nu eigenlijk?”
Jon: “Nou kijk, dat is vaak lang en je kan er stevige knopen mee leggen”
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melijk ongelofelijk onhandig. Ik sla 
regelmatig uit puur enthousiasme 
glazen uit handen van mensen (de 
adjes spoiling daarna maken mijn 
motorische gesteldheid overigens 
niet beter, alhoewel ik dat zelf af en 
toe wel denk), ik struikel regelmatig 
en bovendien doe ik mezelf en mijn 
vriend meer dan geregeld per on-
geluk pijn. Gelukkig heb ik wel het 
voordeel dat ik dankzij mijn reflexen 
regelmatig glazen en dergelijke uit 
de lucht pluk om zo ongelukken te 
voorkomen. Heeft het toch nog nut, 
al dat sporten!
Dan wil ik graag nog een slechte ei-
genschap aankaarten: ik zing nog 
valser dan een kraai op zijn slecht-
ste dag. Mocht er daarom ooit ie-
mand op het geniale idee komen om 
naar de karaokebar te gaan: zorg 
dat de microfoon vooral niet in mijn 
handen terecht komt. We willen nou 
eenmaal niet dat de glazen uit de ra-
men springen. 
Dit lijkt mij een goed einde ter intro-
ductie van mijzelf en ik kan slechts 
nog afsluiten met de enige spreuk 
die daadwerkelijk van belang is: “Op 
de Volgende!”

Hee luitjes, ik ben Puck en ik 
ben inmiddels eerstejaars 

student Web Science, maar 
tweedejaars student op de TU/e. 
Ik heb eerst een jaartje werk-
tuigbouwkunde gedaan, maar 
gelukkig kwam ik snel tot de 
conclusie dat Informatica een 
veel betere studie is dan fietsen 
maken! 

Vorig jaar was ik al regelmatig te 
vinden op de borrel om alvast wat 
mensen te leren kennen. Dat is goed 
bevallen: die ene keer werd al snel 
meer en inmiddels ben ik er bijna 
elke week: de borrel wordt namelijk 
met de week leuker!
Naast dat ik studeer, ben ik ook vrij 
druk met sport. Eigenlijk vind ik al-
les leuk met een stick. Dat is ove-
rigens minder fout dan het klinkt: 
ik hockey, ijshockey en af en toe 
lacrosse ik. Leuk feitje: ik ben niet 
weg te slaan uit de goal. Letterlijk 
en figuurlijk dan: ik sta goalie en je 
komt met geen mogelijkheid om me 
heen (behalve tijdens een bepaalde 
wedstrijd in Gemert). 
Dat goalie staan, komt me meestal 
maar al te goed van pas. Ik ben na-

Studying abroad

Labas, I’m sitting in a bar in 
Kaunas, Lithuania, waiting 

for my dinner. You could ask why 
I am telling you this, but it’s a 
huge part of my live as an Eras-
mus student here in Lithuania. 
After the first day we knew that 
we would not cook frequently 
and so we did. Since a week or 
two we live in an apartment, one 
street behind the main street of 
old town. Weekly cleaning and a 
dishwasher are included in the 
apartments price, so you can 
say that we live quite luxurious-
ly. The best thing is that the rent 
is less than in Eindhoven.

For the readers who noticed that I 
am talking in plural, here is a little 
explanation. I came here with and 
because of my girlfriend. She had to 
choose between several universities, 
one of them was VMU in Kaunas and 
of course she chose VMU (otherwise 
I would not be here). This university 
is affordable without an Erasmus 
contract and is easy to enroll into, 
thus it was easy for me to join her.

When I knew which university 
I would go to, I had to choose the 
courses for my minor. I wanted to 
do something different, something 
non-technical, something ‘alpha’. So 
after some time I decided to enroll in 
English philology courses. Of course 
my home university had to appro-

ve this, but I was pretty sure they 
would, my motivation letter was rock 
solid.

After a few weeks of lectures and 
obligatory seminars, I can say that 
I made the right decision to enroll in 
these courses. I had one course that 
was way too easy and luckily I could 
swap that for a more interesting 
course. But the other courses are of 
the right level, as long as you keep 
in mind that it is not mathematics 
or computing sciences. Luckily most 
lecturers speak English fluently, I 
have heard different stories from my 
fellow Erasmus students about that.

Of course there is more than study 
here in Kaunas, especially for Eras-
mus students. As I mentioned be-
fore we tend to go out for dinner a 
lot and after that we usually stay 
for a drink or two. Apart from that 
they keep us occupied with a weekly 
cultural night, trips and some pro-
jects. The other Erasmus students 
are always available for a party so 
it is never boring. So if you are in 
your first or second year and want 
to go abroad for some time, I defini-
tely recommend it. I know Lithuania 
is not as attractive for everyone, but 
give those countries that you do not 
know a try and become a pioneer. 
Just go abroad, I think it is always a 
new experience and most of the time 
a pleasant one as well.
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Mark is... de mol!

Na een elftal afleveringen is 
het hoge woord eruit: IK ben 

de enige echte mol. In dit fraaie 
stukje proza zal ik u, geïnteres-
seerde lezer, uit de doeken doen 
hoe ik een duister web van intri-
ges heb gespannen. Bovendien 
zal ik u eveneens enkele voor-
beelden geven van eigenhandig 
uitgevoerde sabotages, en u 
voorzien van wat hints die u had 
kunnen opmerken in de afleve-
ringen zoals die zijn uitgezon-
den.

Sabotages
Ik vertel het de trouwe kijkers reeds 
de eerste aflevering: de mol kan twee 
tactieken hanteren. Een mol kan 
subtiel te werk gaan, of juist over-
duidelijk doen in de poging tot sabo-
teren. Het moge duidelijk zijn dat ik 
mij vol overgave op de tweede tactiek 
heb gestort.

Toch hoefde ik mij niet iedere op-
dracht te laten gelden, dankzij een 
keur aan wanprestaties van andere 
deelnemers. Dit resulteerde onder 
andere in een niet vlekkeloos ver-
lopen fietstocht, dubbele biedingen, 
alswel vreemde antwoorden op vra-
genspelletjes.

Natuurlijk is het voor u veel leuker 
om te lezen wat ik dan wél voor el-
kaar heb gebokst. Laat ik u derhalve 
meenemen door een kort overzicht:

*Aflevering 3: Tijdens de opdracht 
waarbij water in emmers diende te 
verdwijnen heb ik een significante 
hoeveelheid water letterlijk door mijn 
vingers laten glippen. Dat kostte me 
wel een nat pak, maar er kwam geen 
geld in de pot. In de opdracht daarna 
heb ik ‘per ongeluk’ een langere rou-
te genomen met de planken zodat de 
tijd net niet gehaald werd.

*Aflevering 4: In de abdij van Postel 
(waar foto’s gemaakt moesten wor-
den van een aantal objecten) heb ik 
mensen overtuigd van heel andere 
betekenissen van de woorden ‘her-
tenpoot’, ‘slangenden’ en ‘bruine 
pot’. Hierdoor kwam er minder geld 
in de pot.

*Aflevering 6: Tijdens de muziekop-
dracht heb ik een aantal enveloppen 
op subtiele wijze ‘kwijt’ gemaakt, 
daarna ben ik in het gras gaan lig-
gen en heb ik gekeken naar de bewe-
ging van de wolken die middag.

*Aflevering 7: Aangezien ik navigeer-
de in Mol, en niemand me contro-
leerde, zijn sommige straten tot vier 
keer toe bewandeld, en natuurlijk 
waren dit niet de straten waar veel 
stickers te vinden waren. Tijdens de 
estafette die volgde heb ik lekker in 
de rubberboot zitten chillen terwijl 
Kevin de boot vooruit kreeg. Ik hoef-
de het foute antwoord van Kevin niet 
te corrigeren! De streeftijd werd dan 
ook niet gehaald.

*Aflevering 8: Ik ging opzettelijk voor 
het geld in de opdracht met de vra-
gen, maar beantwoordde dermate 
veel vragen fout, dat Kevin er met 
de vrijstelling vandoor kon gaan. 
Tijdens de boekenopdracht kon ik 
Kevin en Petra ongemerkt wat jo-
kers toestoppen om Pieter Kokx uit 
het spel te werken. Bovendien zijn 
er een aanzienlijk aantal enveloppen 
verdwenen.

*Aflevering 9: Ik heb tegen Sebasti-
aan gelogen over wat ik zou kiezen, 
zodat hij in ieder geval ook voor 3 jo-
kers zou kiezen. 

*Aflevering 10: Ik heb vragen gesteld 
die zowel Kevin als Petra hetzelfde 
zou beantwoorden, en heb daarna 
waar mogelijk verkeerd gegokt.

Hints
Uiteraard zijn er ook enkele din-
gen die een doorsnee kijker zouden 
moeten zijn opgevallen. Met name 
op uiterlijk gebied was dit niet moei-
lijk. Omdat een mol slecht zien kan, 
heb ik mijzelf (op de nachten na) 
standaard voorzien van een zonne-
bril. Eveneens heb ik de laatste test 
‘blind’ (zonder bril) gemaakt.

Ook inhoudelijk waren er in de afle-
veringen hints te ontdekken. Aange-
zien ik het hele weekend de komiek 
heb uitgehangen, heeft men bij de 
videomontage enkele letters langer 
in beeld gebracht bij de introductie 
van iedere aflevering. Deze letters 
zijn een anagram voor ‘keterd’, wat 
rechtstreeks sloeg op het feit dat ik 
talloze grappen maakte gedurende 
de serie.

Alsof dit nog niet genoeg was, heeft 
men de tests gedurende het week-
end laten maken in een dusdanige 
volgorde, dat mijn positie bij iedere 
test stond voor het volgende getal in 
mijn mobiele telefoonnummer (gege-
ven dat men bij 0 begint te tellen).

Intriges
Er zijn bijzonder weinig mensen die 
mij hebben verdacht, gedurende het 
spel. Er werd tijdens de eerste paar 
tests gespreid op mij gestemd, het-
geen niet veel kwaad kan. Natuur-
lijk probeer ik die mensen op een 
dwaalspoor te zetten, meestal door 
het veelvuldig zoeken van contact en 

het verspreiden 
van onnozele 
gedachten.

De eerste per-
soon die vol 
overgave op 
mij stemde 
was Pieter 
Kokx. Toen ik 
daarvan op de 
hoogte werd 
gesteld, besloot 
ik de overige 
kandidaten in 
het spel subtiel 

enkele jokers te doen toekomen. Uit-
eindelijk bleek dit niet nodig, Pieter 
had dermate weinig informatie over 
mijn doen en laten, dat zelfs Sebas-
tiaan (die volledig op Kevin had in-
gezet) nog meer vragen juist wist te 
beantwoorden.

In de finale bleek Kevin de terechte 
winnaar. Na het uitvallen van Sebas-
tiaan kreeg hij vermoedens van mijn 
ware identiteit, en ik kon hem niet 
langer op een dwaalspoor zetten. 
Petra heeft door een mengeling van 
geluk en stommiteit van de andere 
kandidaten de finale gehaald, maar 
is daar uiteindelijk de verliezer ge-
bleken.

Epiloog
Het was een ongelooflijk vermoeiend 
weekend, waarin heel veel gebeurd 
is, en mijns inziens nog lang over 
kan worden nagepraat. De organi-
serende commissie, de filmers, de 
ondertitelaar, de vrijwilligers en de 
kandidaten hebben samen een su-
perweekend en een mooie serie af-
leveringen op poten gezet. Ik wil ze 
daar nogmaals voor bedanken. Bo-
vendien wil ik de commissie in het 
bijzonder bedanken voor de kans die 
het mij gegeven heeft tot het straffe-
loos manipuleren van de mensen in 
mijn omgeving.

[red. kijk op pagina 44 voor het 
officiële stukje van GEMOLD 11!]
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Introductie week

De introductie. Het is iets wat 
verplicht zou moeten wor-

den voor iedere nieuwe student. 
Tijdens mijn introductie heb ik 
er niet alleen veel van geleerd 
maar vooral heel veel plezier ge-
had!

Het verhaal begint op een maandag-
morgen in een vreemde kamer. Ik 
was al blijven slapen bij een vriend 
die een kamer had kunnen bemach-
tigen voor een tijdje. Vol goede moed, 
maar ook met een beetje angst over 
wat er zou gaan gebeuren, fietste ik 
naar de TU. We werden ontvangen 
per faculteit en na een kort optreden 
naar verschillende zalen geleidt. Na 
de allereerste overkill aan informa-
tie, zo vroeg op de ochtend, werden 
we opgedeeld in groepen. Na een 
hoop shirt-gewissel en een foto met 
veel onbekenden ging ik toch maar 
met ‘papa’ en ‘papa’ mee naar het 
grasveld om kennis te maken en te 
lunchen. Na de lunch kregen we iets 
wat op een workshop planning leek 
in half-Engels. In het opzicht van 
de inhoud was er niets mis mee, en 
zelfs wel handig, maar aan het En-
gels van de presenterende studenten 
kon nog wat gesleuteld worden. Na 
nog een middag vol spelletjes tegen 
de andere groepen van de faculteit 
en een hoop kennismaking gingen 
we BBQ-en. ’s Avonds kregen we 
onze eerste kennismaking met Stra-
tumseind. 

Dinsdag
Dinsdag begon met een lekker ont-
bijtje. Daarna kregen we van ieder 
dispuut en iedere commissie een 
leuk praatje te horen. Ten minste 
dit was het idee. Zodra ons groepje 
alleen nog de groepen moest be-
zoeken die buiten stonden, brak er 
een storm los. De lucht werd groen, 
letterlijk groen, en het regende pij-
penstelen. Toen dit alles was gaan 
liggen, gingen we naar het Sportcen-
trum om alle sportverenigingen te 

Vrijdag
De vrijdag begon heel goed, met een 
lekker vet ontbijt op de faculteit, 
om vervolgens meteen maar aan de 
drank te gaan in de spoelbakken-
race. Was het zwaar? Nee. Was het 
moeilijk? Nee. Was ik er klaar voor? 
Nee, want je bent nooit klaar voor 
de spoelbakkenrace! Maar was het 
leuk? Jazeker! Ik heb me heel goed 
vermaakt deze ochtend. Daarna was 
het eindspel van de faculteit, waar 
we in de halve finale verloren. Het 
planken ging voor ons groepje niet 
door omdat we al te laat waren, en 
sommige mensen uit mijn groepje 
van suiker waren. Later in de mid-
dag gingen we met bijna de hele 
universiteit naar de Cantus. Jam-
mer genoeg was de helft van mijn 
groepje al naar huis, waaronder 
mijn ‘mama’, ja ik begon met twee 
papa’s en had daarna een mama en 
papa. De Cantus was echt heel erg 
gezellig want iedereen zong gezellig 
mee en de sfeer was geweldig!

Na de Cantus was jammer genoeg de 
introductieweek afgelopen en ging 
iedereen naar huis. Maar het was 
zeker een week om nooit te vergeten!

bekijken en een sport uit te kiezen 
om donderdag te doen. ’s Middags 
gingen we verschillende instanties 
van de TU zelf bekijken, zoals de 
ICTheek, de bibliotheek en Studium 
Generale. Later in de middag gin-
gen we met z’n allen naar de stu-
dentenverenigingen om eerst weer 
te BBQ-en en vervolgens een beetje 
gezelligheid en vermaak te zoeken. 
Wij gingen naar Demos, maar ik heb 
later op de avond ook nog bij andere 
studentenverenigingen rondgekeken 
en gezellig bij de Bunker gehangen.

Woensdag
Woensdagochtend begon sportief, 
of dat was de bedoeling, met een 
sporttoernooi. Uiteindelijk kwam 
het erop aan dat bij tennis steeds 
maar twee mensen bezig waren, bij 
frisbee steeds twee mensen aan het 
rennen waren, bij volleybal slechts 
twee mensen sprongen en dat bij 
hordelopen maar drie mensen ge-
rend hadden. Niet dat het iets uit-
maakte, want het was hartstikke 
gezellig, maar we hebben dan ook 
niets gewonnen. Daarna gingen we 
weer naar de Bunker om deze keer 
iets meer te doen dan feesten. Nu 
kregen we een praatje te horen van 
iedere vereniging over hoe ze ver-
schilden van de andere en waarom 
ze zo goed waren. ’s Avonds gingen 
we naar de eetcafés in Eindhoven 
om daar wat te eten en vervolgens de 
kroegentocht te doen. Dit was heel 
leuk omdat je steeds van café naar 
café ging, maar bovenal omdat je 
gratis bier kreeg!

Donderdag
Donderdag begonnen we bij het 
Historisch Openlucht Museum 
Eindhoven, HOME, met een lekker 
ontbijt en een rondleiding door de 
Middeleeuwen. Daarna gingen we 
een fietstocht maken en hebben we 
veel gezien van Eindhoven. Na een 
lunch hebben we alle cultuurver-
enigingen gezien in de Bunker en 

hebben we een cabaretshow gezien. 
Hierna ben ik gaan boogschieten.
Vannacht was het natuurlijk de be-
faamde doorhaalnacht. De avond 
begon goed met het fesTUval. Eerst 
een presentatie van iedere studen-
tenvereniging, waarna we een heel 
leuk optreden kregen van de Crazy 
Piano’s. Ik vond dit persoonlijk heel 
erg leuk omdat ze veel klassiekers 
deden, maar ook wat nieuwere lied-
jes op een heel leuke manier. Daarna 
kwam de grote Don Diablo ons ver-
maken met zijn muziek. Zelf ben ik, 
zacht gezegd, niet zo gecharmeerd 
van die muziek, maar ik vond wel 
dat de sfeer er heel erg goed was. Na 
het fesTUval ging het feest nog veel 
harder verder bij de Bunker. Alle 
studentenverenigingen hadden hun 
best gedaan om er wat gezelligs van 
te maken en om iedereen, zoals het 
natuurlijk hoort, de hele nacht door 
te laten halen. Velen zijn hierin ge-
sneuveld, en zelf heb ik het dan ook 
helaas niet gehaald, maar gezellig 
was het zeker!
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I.V.V

Zaterdag 24 september jongst-
leden hadden we een samen-

komen van enkele leden van het 
dispuut “In Vino Veritas”. Na een 
lange reis kwamen we aan op 
golfbaan Spaarnwoude. De zon 
scheen, er was weinig bewol-
king en de rokjes waren weer 
uit de kast gehaald door me-
nig dame. Kortom, het was een 
heerlijke dag om te golfen. Zoals 
het de geoefende golfers van het 
dispuut betaamt draaiden zij hun 
hand niet om voor deze baan en 
waren de holes binnen 2 uur al-
weer gelopen. Het was bijna tijd 
om in het clubgebouw te gaan 
genieten van enkele rode of gou-
den versnaperingen.

Echter lag er nog één laatste hin-
dernis naast het clubgebouw die 
genomen diende te worden. De laat-
ste hole lag namelijk in een plat-
form midden op het water met de 
afslagplek op een zeer schappelijke 
40 meter ervandaan. De voor I.V.V 
begrippen nog jonge en onbezon-
nen Kerstens zag mogelijkheden om 
een fles bubbels te verdienen en zou 
deze hole als een ware Tiger Woods 
bespelen. Kerstens, vooral bekend 
met de techniek midgetgolfbaan, 
nam één van de gehuurde clubs en 
de bal werd klaar gelegd voor de af-
slag.

Kerstens wierp zijn beroemde, flu-
welen midgetgolfbaantechniek ech-
ter resoluut overboord en verruilde 

deze voor de honkbaltechniek uit 
zijn jeugd. Zo geschiedde het dat de 
club uit zijn handen vloog en par-
does in het water lag. Schaterend 
liepen we terug naar het clubgebouw 
om te melden dat we een club waren 
verloren. Een puike club als I.V.V 
wordt zulks echter nooit lang verwe-
ten, dus even later kon er geproost 
worden. 

Na een lichte versnapering met een 
klein biertje begaven we ons in de 
namiddag naar de Amsterdam Polo 
Trophy. In de zon kijkend naar polo 
met een biertje in de hand; jullie ho-
ren het al, we hadden het zwaar.

De wedstrijden vlogen voorbij. Maar 
voordat de finale begon be-
proefden de dames hun lot 
in de jaarlijkse Veuve Clic-
quot ladies race. Na een 
spectaculaire hardloop-
wedstrijd dwars over het 
poloveld greep de snelste 
dame de grootste cham-
pagne fles. Helaas voor ons 
waren de snelle dames niet 
geheel aan onze zijde.

Vervolgens werd de finale 
gespeeld tussen Velthuyse 

& Mulder en Nederland FM. Deze 
werd met speels gemak gewonnen 
door Velthuyse & Mulder. Na de 
prijsuitreiking hielden we het voor 
gezien omdat we wel wat eten kon-
den gebruiken. Onder het genot van 
een glaasje wijn werd er een werke-
lijk fantastisch spijs op tafel gezet. 
Zo werden de pannen volledig ge-
leegd en lieten we rustig onze broek-
riem vieren om onze buik wat rust te 
gunnen. Rond de klok van 11 gingen 
we naar café ‘t Spuitje op het Spui, 
waar, na het nuttigen van de ons 
welbekende dranken, de avond afge-
sloten werd met een pikketanussie 
in café de Kooper.

Heren, het was een puike dag. In 
summa dies magnus.

Zigeunerschnitzel met rösti-koeken
M

arlous Theunissen
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Zigeunersaus
Voor deze saus mag je zelf kiezen of 
je de groenten grof (voor een lekkere 
bourgondische uitstraling) of fijn 
snijdt. De knoflook moet natuurlijk 
wel fijngeneden of geperst worden!
Pak een middelgrote pan die niet zo 
snel aanbakt en fruit de ui en knof-
look in een scheut olijfolie. Voeg de 
champignons toe en bak deze op 
laag vuur mee tot ze er vochtig uit 
beginnen te zien. Voeg nu de paprika 
en augurk toe, roer alles goed door 
en laat een minuutje pruttelen op 
het vuur. Doe de tomatenpuree en 
ketchup erbij, samen met de azijn, 
de kruiden, chilipoeder en tabasco. 
Laat de saus vijf minuten staan en 
breng het geheel daarna op smaak 
met suiker, peper en zout. Eventueel 
kun je wat bouillonkruiden of nog 
wat meer azijn toevoegen.

Bak nu de schnitzels lekker krokant 
en serveer met de saus en rösti-koe-
ken. Eet smakelijk!

Ook dit jaar weer een aantal 
lekkere recepten die thuis-

horen in de studentenkeuken. 
Gezien de meeste GEWIS’ers 
wel van een stuk ‘vleus’ hou-
den, deze keer een grote lap: de 
schnitzel. Die mag je gelukkig 
kant en klaar in de winkel kopen. 
Maar de saus en de aardappel-
basis die maak je lekker zelf!

Bereiding
Rösti-koeken
Rasp de aardappels met behulp van 
een grove rasp of gebruik de rasp-
functie van je keukenmachine. Snip-
per de uien fijn, ongeveer ter grootte 
van de aardappelrasp. Klop de eie-
ren los en voeg peper en zout naar 
smaak toe. Meng de aardappelen, 
uien, eimengsel en voeg de bloem, 
(geperste) knoflook en kaas toe. Roer 
met een vork (dat gaat beter dan met 
een lepel) goed door, zodat de eieren 
en bloem goed vermengd zijn met 
de rest van de ingrediënten. Pak de 
grootste koekenpan die je kunt vin-
den en doe er een laag van ongeveer 
1 cm van het mengsel in. Bak op 
middelmatig vuur bruin, draai om en 
bak op laag vuur verder. Leg de koek 
zodra beide kanten mooi goudbruin 
zijn op een bord. Herhaal tot alle 
koeken gebakken zijn. De koeken 
zijn makkelijk warm te houden in de 
oven of op te warmen in de pan of 
magnetron.

Heb je na het eten saus over? Koud 
is hij heerlijk als dipsaus bij doritos-
chips!

Ingrediënten (4 pers)
Rösti-koeken
6 grote aardappelen
2 uien
2 eetlepels bloem
2 eieren
geraspte kaas (naar smaak)
2 tenen knoflook
boter om in te bakken

Zigeunersaus
1 ui
2 tenen knoflook
125 gr (kastanje)champignons
1 paprika
3 à 4 augurken/partysticks
1 blikje tomatenpuree 
5 flinke knepen ketchup
1 flinke scheut (wijn)azijn
halve tl chilipoeder
provencaalse kruiden
paar druppels tabasco
snuf suiker
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Education First

There has been a lot of discus-
sion about this already, but 

here I would like to give a short 
overview of the current state in 
which this project is right now.

Why the redesign?
They want to change the whole ba-
chelor; of course there is a reason. 
First of all too many students (50%) 
stop their study, the efficiency is way 
too low. Next to that, the students 
that do continue and finish their ba-
chelor are not quick enough. The go-
vernment wants 70% of the students 
to finish their bachelor within four 
years. Currently that number is be-
low 20% (of the students that start)! 
The last reason is that from all the 
students that are interested in the 
studies we offer here, many choose 
to go to other universities.

What do students want?
Before they planned a new bachelor, 
the university looked at what the 
new freshmen would want. Research 
showed that students can be divided 
into four groups, namely Intrinsic 
Engineers, Career Engineers, Peop-
le-Oriented Engineers and Non En-
gineers. Currently this university is 
only a proper fit with the first group. 
To satisfy the rest more they want 
to give more freedom in the bachelor 
by increasing the amount of elective 
courses (from 30 to 60 ECTS)

So what is it going to be?
Currently the bachelor is divided 
into 2 parts, the major (150 ECTS) 
and a minor (30 ECTS). The new ba-
chelor will have 3 parts, namely a 
smaller major, more room for elec-
tives and a common basis. The ba-
sis is a set of courses that provide 
every student with basic enginee-
ring skills. These courses are ba-
sic mathematics, natural science, 
modeling, design, User, Society & 
Enterprise (USE), and professional 
skills (communication). Within all 

the programs, a modern engineer 
should know several things about 
USE. There will be courses for this 
through the whole bachelor.

Besides that, there is going to be 
more freedom in the order you fol-
low your courses. If you do not know 
exactly what you want to do, you can 
start with some electives first. But 
if you rather finish your major and 
use the electives to learn more about 
the same subject, that is possible as 
well. Of course there is also an op-
tion that combines both.

To increase the speed and amount of 
students getting their bachelor, se-
veral other measures have been ta-
ken by the university. First of all, all 
the courses will be worth 5 credits 
and will only last one quartile. This 
means that most students will have 
only two courses and one project. 
Then a student will only be allowed 
to make a retake exam if the first 
chance is higher than a four. Also 
the BSA (Binding Study Advice) and 
the “harde knip” (between bachelor 
and master) are measures taken to 
increase the speed and attitude of 
students.

One might say that these changes 
are not good for the level we provide 

as a university. You could fill the 
elective part with easy subjects and 
therefore the level of the bachelor is 
lowered. One of the things that do 
not change are the masters, so this 
means for most students that they 
have the same level as now once they 
finished the same master. Another 
measure is that courses are given a 
‘level’. To finish your bachelor you 
need enough of these courses.

All these electives, don’t we drown 
the freshmen in choices? Our fa-
culty, and i guess the others as well, 
will provide a standard scheme.

So if a student wants to do math, 
then there will be a standard scheme 

they could follow. But for those that 
are not standard, there will be suf-
ficient coaching. Students say the 
amount of lectures and instructions 
is rather high, so this is decreased. 
The time that the lecturers and in-
structors do not have to instruct 
anymore could be used for coaching. 
This coaching starts before the stu-
dent enters the university and will 
continue until his bachelor is fini-
shed.

This is just a brief overview about 
the new bachelor. If you have ques-
tions about this, please feel free to 
ask me in person.

I
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Frank: “Ik had binnen 3 weken echt 100 neefjes op Facebook!”
Rick: “100?!”
Frank: “Ja of 2..”

(tijdens een GEPWNAGE-vergadering)
Peter: “Wie is Sebas?”

Gerard: “Dat je uit Brabant komt, want dan ben je dom?”
Rob van Wijk: “Zegt een Limburger!”
Gerard: “Een Limburger? Ik kom uit Hilversum, Noord-Holland... SUKKEL!”

(Het ging over whiskey die volgens Frederique naar banaan rook)
Frederique (tegen Sebas): “We hebben nog een banaan op mijn kamer lig-
gen!”
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Razende Random Review Bata

Deze RRR zal gaan over 8 jaar 
Batavierenraces daarvoor 

zijn bata-coryfeëen Mattijn en 
Rik diep in de annalen van de 
Batavierenrace gedoken om de 
afgelopen 8 edities eens even 
goed onder de loep te houden. 

Vroeger, ja want, ja want, vroeger... 
toen de batacommissie nog GE-
BRUL heette was het weer bij het 
Bata-weekend nog wel eens slecht, 
werd de Bata afgelast vanwege een 
koeienziekte, won Eindhoven het 
uniklassement, kon je nog voor een 
kwartje een biertje krijgen en had 
Denis geen praatjes over zijn 10 
deelnames.

Het is een feit dat je eerste Bata al-
tijd de leukste, beste en legendari-
sche is. Zeker als je je er meteen he-
lemaal voor geeft ben je vrijdagnacht 
om 3 uur nog niet in je tent, loop je 
minimaal 2 etappes in de hete mid-
dag en beleef je het meest epische en 
grootste studentenfeest op de Cam-
pus te Enschede.

Er zijn heel veel verhalen over de 
Bata, elke editie heeft er wel een 
stuk of 5. Zo zijn er bepaalde tradi-
ties tot stand gekomen door de jaren 
heen.
Na al die jaren weten we natuurlijk 
niet hoe we vanaf de camping weer 

terug komen bij het station, dus dan 
ga je aan de balie vragen (het beste 
moment is bij uitstek zaterdagavond 
voordat het eten er is) of ze voor jou 
de route uittekenen met één van 
hun vele pennen, daar kunnen ze er 
wel één van missen, niet?
Een andere traditie is toch wel Rob 
van Wijk of een willekeurige andere 
jongen met lang haar, een vrouwen-
etappe laten lopen. Er is toch altijd 
een kans dat zijn lange wapperende 
haren als vrouwenharen worden 
aangezien, wat al snel minuten kan 
opleveren.

Om de Bata’s van editie 32 tot en 
met editie 39 goed te kunnen beoor-
delen zijn er een aantal categorieën 
aangemaakt. Ten eerste de klasse-
ring. In 2006 is de eindklassering 
van het GEWIS-team op dubieuze 
wijze de geschiedenisboeken inge-
gaan. Volgens de statuten en regle-
menten moet een team op minstens 
20 van de 25 etappes een “geldige 
looptijd” hebben. Volgens de organi-
satie was dit niet het geval, volgens 
de batacommissie wel. Na een lange 
juridische strijd met de wedstrijdlei-
ding volgde het vonnis: Diskwalifi-
catie! Dat GEWIS zich niet zo mak-
kelijk uit het veld liet slaan, bleek 
wel uit de sportieve revanche enkele 
jaren later. Bij de afgelopen 2 edities 
werden er namelijk schitterende top 

60 posities behaald.
Ten tweede is het startnummer be-
oordeeld op het aantal priemfacto-
ren. In de jaren 2005, 2006, 2009, 
2010 werd met een priemgetal gelo-
pen, in 2011 zelfs met het startnum-
mer 37!
De derde categorie is het aantal 
deelnemers, er is een mooie groei 
ontstaan in het aantal deelnemers. 
Sinds 2009 staan er 2 teams van 
GEWIS aan de start, dat is wel een 
schitterend resultaat en dient in de 
Review toch echt wel meegenomen te 
worden.

Wanneer we naar de statistieken kij-
ken zien we een stijgende lijn. Waar 
het aantal commissieleden in de pe-
riode 2004-2009 constant op 2 bleef, 
steeg het in 2010 naar 3 en explo-
deerde het in 2011 naar 9. Mocht 
deze trend zich voortzetten, dan zal 
het aantal batacommissieleden in 
2012 meer dan 20 bedragen.
Over de ratio B&T kunnen we kort 
zeggen dat het een ratio is gebaseerd 
op vele factoren en variabelen welke 

in een macro verwerkt zijn, deze zal 
echter nooit publiekelijk beschik-
baar gemaakt worden.
De incidenten is een categorie die 
positief danwel negatief is. Zo zaten 
in 2005 Rik, Mattijn en Ton Godt-
schalk ‘s ochtends in Barchem aan 
de tafel voor een topoverleg. Er is 
besloten om met z’n drieën de zes 
etappes van de middagploeg volle-
dig voor hun rekening te nemen. In 
2008 kwam er een tractor van rechts 
en in 2010 liet Peter van Elsacker de 
tent van Denis in de trein achter die 
alleen naar Enschede Centraal door-
ging.
Nicky Gerritsen liep bij zijn debuut 
in 2009 meteen 2 etappes en zoals 
gezegd in 2006 was er een diskwa-
lificatie.

Er zijn vele doubleurs geweest, we 
willen deze helden der Bata kort 
eren. 2005: Ton, Rik, Mattijn, Pe-
ter Lem, 2006: Monique Hendriks, 
2009: Mikalai Zhudro, Mark van 
Helvoort, Mattijn, Nicky, Kevin van 
der Pol, 2010: Leanne Scheepers, 
Kevin van Zutphen, Katharina 
Schroder, 2011: Jeroen Peters, Pie-
ter Kokx, Jesper Huijgens en Mark. 
Het is mooi dat open etappes worden 
ingevuld en deze helden zich zo voor 
de vereniging inzetten!

Uit ons oordeel blijkt maar eens te 
meer dat de Bata steeds drukker, 
leuker en beter wordt. De Zeeuwse 
Keuze is gevallen op de 36ste Bata, 
er was namelijk veel bier en schade, 
maar naar ons weten hebben alle 
Zeeuwen die erbij waren geen cent 
uitgegeven en enkel geprofiteerd.
De 40ste Batavierenrace komt 
eraan, 28 april 2012, we zijn erg 
benieuwd wat het gaat worden qua 
klassering, startnummer, aantal 
deelnemers en commissieleden, of 
er veel incidenten en doubleurs zijn 
en natuurlijk wie er voor de zoveelste 
keer meedoet!

M
attijn S

chutte
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Interview met docent

Deze Supremum editie bevat 
weer een interview met een 

docent. De eer is dit keer aan 
Georg Prokert. De wiskunde stu-
denten onder jullie zullen hem 
vooral kennen van zijn Analyse 
colleges. Maar hij laat zijn ge-
zicht zo nu en dan ook zien bij 
GEWIS. Laten we bij het begin 
beginnen…

Wat wilde u worden op de basis-
school?
Dit was toen nog niet echt te zeg-
gen. Toen bleek dat ik aanleg had 
voor wiskunde en het goed deed bij 
de lagere rondes van de wiskunde-
olympiades, kreeg ik steeds meer 
interesse in wiskunde. Het verwon-
derde me dat met doorvragen het bij 
wiskunde makkelijker werd, en bij 
vakken zoals scheikunde juist moei-
lijker. Ik dacht ook nog aan rechter, 
maar vanaf ongeveer 16 jaar was wel 
duidelijk dat het iets met wiskunde 
werd.

Beste vak op de middelbare 
school?
Mijn voorkeur ging uit naar wis-
kunde. Ik werd ‘gespot’ voor een 
zogenaamde bètaschool. Je moest 
hiervoor voorgedragen worden. Er 
werden meer mensen voorgedragen 
dan er plekken waren, dus volgde er 
een intake gesprek en een toets.

Hoe bent u hier terecht gekomen?
Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland 

Korte vraagjes
Leeftijd? 42
Getrouwd? nee
Kinderen? nee
Woonplaats? Veldhoven
Hobbies? Langeafstandslopen 
(helaas al 2 jaar geblesseerd)
Favoriete muziek?
Klassieke muziek, Independent 
Rock (10000 maniacs) 

om te geven. Komende winter start 
ik met een MasterMath vak samen 
met een collega van de VU; dit is iets 
geavanceerder en een nieuwe erva-
ring.

Waaraan zou u willen dat mensen 
u herinneren als docent?
Ik vind het belangrijker dat de stof 
herinnerd wordt dan de docent. Ik 
probeer ook een denktrant over te 
brengen. Volgen van een wiskunde 
studie is ook een inculturatie pro-
ces; er wordt een bepaalde cultuur 
overgedragen, het verandert je ma-
nier van praten en denken. 

Hoe ziet het ideale college eruit?
In het beste geval wordt er een maxi-
male hoeveelheid kennis en vaardig-
heden overgebracht. In de praktijk 
zie ik graag een ‘aha-erlebnis’.

en ben geboren en getogen in Dres-
den. De TU van Dresden had een 
uitwisselingsprogramma met Eind-
hoven. Via dit programma kwam ik 
voor de eerste keer naar Eindhoven. 
Toen heb ik een klein project gedaan 
en aan dezelfde onderwerpen werk 
ik eigenlijk nog steeds.

Apple of PC?
Linux-PC. Ik ben erg blij als alles het 
gewoon doet. En hier op de TU ben 
ik ook erg blij met BCF.

Een week zonder internet?
Ja, makkelijk. Laatst ben ik nog een 
week op vakantie geweest.

Welke studenten zijn het leukste 
om les aan te geven; natuurkunde 
of wiskunde?
Dit is erg moeilijk te vergelijken. De 
wiskundevakken worden aan eer-
stejaars gegeven, bij natuurkunde 
zijn dit tweedejaars. Natuurkunde 
studenten hebben dan inmiddels 
al meer ervaring met berekeningen 
doen, dat helpt. Echter is bewijzen 
voor hun erg moeilijk. Je voelt dan 
ook negatieve vibrations als je daar 
over begint. Bij wiskunde wordt al 
vanaf dag één op een bewijsmenta-
liteit gehamerd.

Doet u aan sport? En zo ja wat, 
hoe en waarom?
Ik doe aan langeafstandslopen. Op 
dit moment heb ik een blessure aan 
mijn heup. Een jaar geleden heb ik 
een kijkoperatie gehad en daarna 
een revalidatie. Ondertussen kan 
ik weer een half uur achter elkaar 
hardlopen. Hardlopen is mijn uit-
laatklep en het sporten heb ik door 
mijn blessure dan ook behoorlijk ge-
mist.

Wat is het leukste vak om te ge-
ven?
Dit is vooral afhankelijk van aan wie 
je het vak geeft. Ik vind de analyse-
vakken uit het eerste jaar erg leuk 

Lievelingseten? 
Ik heb niet echt een favoriet gerecht. 
Fastfood heeft niet mijn voorkeur, is 
echter wel eens functioneel, bijvoor-
beeld op reis.

Leest u de Supremum?
Ik blader hem altijd even door. De 
infima bekijk ik ook om te zien of er 
iets van mezelf tussenstaat. Ze geven 
niet altijd precies de situatie weer, 
maar zijn wel grappig. 

Is er nog iets dat u kwijt wilt?
Complimenten voor GEWIS-bestu-
ren, deze doen erg nuttig werk en 
creëren een goede sfeer. Ze zijn voor 
de faculteit van een niet te onder-
schatten belang. Je ziet dat studen-
ten minder snel afhaken als ze ook 
op het sociale vlak betrokken zijn.

I
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Milou over Inleiding Analyse:
“Prokert had het vandaag over subliminum en infinitief.”

Bij de Zwarte Doos op weg naar de FLUP:
Tom Slenders: “De weg naar de FLUP is geen kroegentocht.. Het is gewoon 
een tocht en we gaan gewoon langs heel veel kroegen..”

Lloyd en Rick vd D blazen onhandig een luchtbed op en Lloyd houdt de slang 
van de pomp tegen het luchtbed:
Rob Ritzen: “Stelletje prutsers.”
Lloyd: “Ja ik ben niet zo goed in dingen ergens tegenaan houden, ik stop 
liever dingen ergens in..”

Peter wijst naar een zaklamp achter de bar: “Dat is wel een vrouwvriendelijk 
object!”

Remko: “Heb jij ook zo’n zin om aan Edwin te likken.”

Op de FLUP over de disputen:
Jasper: “Wat mensen hebben een kiemend idee en dan komt daar ineens 
zomaar het dispuut B.O.O.M. uit de grond..”

Barry: “Zoenafstand dat moet je niet binnen GEWIS, maar mondiaal zien.”

Enkele nuldejaars tijdens de borrel, een van hen is een Canadees:
Canadees: “How do you say, you know, this sucks?”
Nederlander 1: “Use kut! Anything can be kut!”
Nederlander 2: “Yeah! Kutbier! Kutleven! Kutfiets!”
Canadees: “Ahhhhh. So, jullie ben kut?”
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Puzzle

Our secretary has a hobby: 
whenever he sees a public 

webcam, he calls to GEWIS and 
asks the person who answers 
the phone if he can search the 
webcam on the internet. In the 
past there were five persons to 
answer the phone, all of which 
are his fellow board members. 
To who did he wave, and where 
was he?

In October he discovered a webcam 
at a reception desk. Two months la-
ter he phoned from a place in the 
main building.

The treasurer answered the phone 
when the secretary was in a lecture 
room. This was not in the Matrix; 
when he was there, the vice chair-
man answered the phone.

The secretary was excited when he 
saw a webcam in a lobby. This was a 
month after the chairman answered 
the phone, and a month before he 
saw a webcam in Helix.

A month after waving to the educa-
tional officer in front of a webcam, 
the secretary found a webcam in the 
canteen of the Paviljoen.

Building Place Board member
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The winner of the puzzle in Supremum 43.4 is

Sandra van Wijk

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

Submit your solution!
You can submit your solution of this puzzle by sending an email to either 
puzzle@gewis.nl or puzzel@gewis.nl. Be sure to do so before the next Supre-
mum comes out and you might win a fabulous prize!

Previous puzzle
In the previous puzzle we asked for 
the square root of WONDERFUL, 
where each letter in WONDERFUL 
represents a different digit ranging 
from 1 to 9. The square root had 
to fit the pattern OODDF using the 
same representation as WONDER-
FUL.

The solution is that WONDERFUL 
stands for 523814769, and OODDF 
for 22887.

A couple of people turned in their so-
lutions, most of them with a piece of 
code. The languages in which the co-
des were written include Ruby, Py-
thon, Java and even Mathematica!

The best solution came from San-
dra. Her solution was the only so-
lution which was not completely a 
brute force algorithm. Because of 
the beautiful handwritten solution, 
we put it online at:

gewis.nl/~supremum/
puzzle43.4.pdf
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Michael Franssen: “Deze chip heeft een capaciteit van 16 MEGA-X!!!”

Vincent Huisman, sitting at one side of the table in the boardroom with his 
laptop:
“The epitome of laziness: I’m logging into this computer on the other side 
of the table so I can open the camera program and see if Joey is over there 
(pointing in the direction of the bar)”

Jeroen van de Ven: “Je kunt beter het probleem gewoon oplossen dan allerlei 
nieuwe problemen creëren bij het oplossen van een ander probleem.”
Vincent Huisman: “Nee neeneeneenee!”
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Je Moeder: Tijmen van Dien

Dit verhaal gaat over Tijmen, 
wiens avontuur een kleine 

twintig jaar geleden begon, in 
een oud boerderijtje vlak bij Oir-
schot op het Brabantse platte-
land. De eerste twee jaar samen 
met Frank, Lya en hond Onyx, 
daarna verder in gezelschap van 
z’n zusje Luka.

De mens is divers, het levensavon-
tuur complex en 600/700 woorden 
best weinig, daarom zal ik me op 
enigszins chronologische wijze door 
het alfabet laten leiden om een beeld 
van Tijmen te schetsen.

Te beginnen bij de ‘a’ van Autodi-
dact: hij leerde zichzelf fietsen, in 
een stil hoekje van een camping op
een eenzaam aangetroffen fietsje van 
het juiste formaat. Een paar jaar la-
ter bekwaamde hij zichzelf in Engels, 
middels een uitgebreide Engelstalige 
handleiding van Pokémon. Weer la-
ter werd de lol van het programme-
ren ontdekt door computerspelletjes 
die op het internet rondzwierven en 
nog niet helemaal uit-ontwikkeld 
waren.

Bij de ‘b’ denk ik aan ‘liever Bionicles 
dan Boeken’, met uitzondering van 
Harry Potter natuurlijk.

De ‘u’ dan, die staat voor Uitdaging, 
want die moet hij telkens weer voor 
zichzelf zoeken als de verveling toe-
slaat. 

Gelukkig is er nog Verrassend Veel 
te ontdekken in het leven en was dat 
meteen de ‘v’. 

Op naar de ‘w’ van Wiskunde A, al-
thans daar leek het even op, want 
dat was het profieladvies op ’t Heer-
beeck college. Alleen dacht Tijmen 
daar anders over… De ‘ij’ verwijst 
daarom naar IJverig, omdat hij in 
z’n vrije tijd een half jaar wiskunde 
B inhaalde om halverwege het jaar 
toch nog over te kunnen stappen. 
Want kijk: 
Zonder Wiskunde B geen informatica
Zonder Informatica geen TUE… en
Zonder TUE geen stukje in Supre-
mum. Dus het is maar goed ook, zo! 

Tot zover Je Moeder. ;-)

titeld en Japans gesproken. Zo viel 
de aandacht naast de inhoud van 
de filmpjes op de Japanse taal. Ver-
volgens werden er een paar honderd 
karakters van het alfabet inclusief 
de uitspraak ervan gegoogled met 
als doel zoveel ervan te leren dat de 
filmpjes te volgen zijn zonder ze mee 
te lezen.

Met de ‘k’ van Kleding Kopen krijg je 
Tijmen niet uit bed, maar voor een 
Lan-party daarentegen heel gemak-
kelijk weer wel. Lan-party’s kunnen 
niet Lang genoeg duren, ze Leiden 
een volkomen eigen Leven tot de uit-
putting er bijna op volgt… 

Met zijn Lievelings Muziek gaat de 
‘l’ geruisloos over in de ‘m’. Dream 
Theater mag hier beslist niet ontbre-
ken. Bij de ‘n’ schiet me vooral het 
antwoord te binnen wat je krijgt als 
je vraagt of Tijmen ‘wat dan ook’ wil 
drinken: namelijk “Nee dank je, doe 
maar water”.

De ‘o’ gebruik ik voor Onhandige ei-
genschap, want ik wil niet de indruk 
wekken dat er in deze een perfect, 
onberispelijk goddelijk wezen be-
schreven wordt: uit bed komen blijkt 
in de praktijk vaak echt een moeilijke 
opgave. 

Dit brengt ons bij de ‘p’ van Privé en 
dat blijft het ook wat mij betreft. My 
lips are sealed, zelfs geen tipje van 
de sluier. Voor de ‘q’ verwijs ik naar 
de eerste regel. En de ‘r’ is heel even 
voor de vermelding van het sterren-
beeld Ram, maar vooral voor het 
profielwerkstuk Robotica. Of de ro-
bot het nu wel of niet deed tenslotte 
heb ik niet meer paraat. Wat ik me 
nog wel goed herinner zijn de lan-
party-achtige Roboticaweekenden 
die voor Vrolijk Leven in de brouwe-
rij zorgden.

Dan de ‘s’, die is van Snowboarden, 
maar ook van Stabiel. Tja nu de ‘t’ ... 
dat lijkt me een open deur. 

De ‘c’ staat voor Chaotisch, een ei-
genschap die bij mij erg goed ont-
wikkeld is, maar bij Tijmen helemaal
niet alhoewel z’n kamer soms anders 
doet vermoeden.

De ‘d’ is van Datte het eerst woordje 
van z’n vocabulaire en proefonder-
vindelijk veel Efficiënter gebleken 
dan ‘papa of mama’.

Via de ‘e’, onopvallend verstopt in 
het vorige onderwerp, belanden we 
als vanzelf bij de ‘f’’ van Favoriete se-
ries. Met Pokémon was de interesse 
voor anime (Japanse tekenfilmpjes) 
gewekt; in South Park en House 
trok de enigszins sinistere humor; 
Stargate bracht Science Fiction en 
Dexter legt de psychologie van de 
ondoorgrondelijke dwalingen van de 
menselijke geest bloot.

De ‘g’ van Goddeloze Gewoontes en 
Gebruiksaanwijzing , die laat ik voor 
wat het is: je mag er zelf naar vra-
gen, als je wilt. En met de ‘h’ doe ik 
Heimelijk niks. Ook de ‘i’ van ICT 
mag van mij voor zichzelf spreken.

De ‘j’ verhaalt over ‘Jeetje waar begin 
je aan’. Dat verdient enige uitleg; ge-
boeid door anime werden complete 
series gedownload. Engels onder-
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5 jaar GELIMBO

Het begon allemaal iets meer 
dan vijf jaar geleden. Tegen 

het einde van collegejaar 2005-
2006. Destijds ontstond er het 
initiatief tot het oprichten van 
het wonderschone dispuut GE-
LIMBO. Zoals het hoort heeft 
de daadwerkelijke oprichting 
nog even op zich laten wachten, 
maar de basis was gelegd. 

Voor de oprichting op 29 november 
2006 waren er namelijk al veel ge-
zellige en af en toe ook productieve 
bijeenkomsten geweest. Memorabel 
zijn het adviesgesprek met de GE-
LIMBOB (Bob Kubista) en de twee-
voor-twaalf-middag met het 25e be-
stuur. Daarna zouden er nog vele 
memorabele momenten volgen welke 
we middels dit stukje met jullie wil-
len delen.

We hebben de afgelopen 5 jaar tal 
van prachtige en vooral gezellige 
activiteiten neergezet. Maar als we 
met GELIMBO ergens trots op kun-
nen zijn dan zijn het wel de afgelo-
pen 4 Dieszittingen. Naast de grote 
diversiteit in sprekers en kleine op-
tredens in het eerste deel van de zit-
tingen kwamen veel bezoekers toch 
voor de sketch van GELIMBO en de 
oud-prinsen. Deze bleek zichzelf elk 
jaar weer te overtreffen in grandeur 
en kwaliteit. Neem de memorabele 
“Echt? Nee, Susteren” grap, die in 
repetities altijd aanwezig was, maar 
helaas op het moment suprême uit-
bleef. En wie had ooit gedacht dat 
een superheld, gebaseerd op een 
niet zo succesvol liedje van Queen, 
een cultheld van GEWIS zou wor-
den? Maar niet elke grap kwam even 
goed uit de verf. Zo zullen weinigen 
zich de afgang als een gieter van 
Mattijn herinneren, maar hij heeft er 
gelukkig zelf veel plezier aan beleefd. 
Iedereen die ooit een dieszitting heeft 
gezien weet dat er ook buiten de 
GELIMBO sketch genoeg noemens-
waardige gebeurtenissen zijn. Zo be-

geval Harry Roumen. In deze tradi-
tie lijken elk jaar weer steeds meer 
leden van het College van Bestuur 
te worden meegesleurd en meer be-
loften gemaakt voor volgende jaren. 
Daarnaast hebben we de afgelopen 
jaren ook een zeer goede band opge-
bouwd met de Eindhovense bloaska-
pel de Hurkers. Elke Dieszitting zijn 
ze weer van de partij om ons te voor-
zien van een uitstekende muzikale 
omlijsting. Maar ook buiten de zit-
tingen komen we elkaar vaak tegen 
en blazen ze ons binnen bij menige 
receptie. Jetje (vaste gast bij PSV 
Carnaval) vindt het in ieder geval 
altijd “zoooo gezellig” met ons. Ook 
in de voorbereidingen voor carna-
val leer je veel van elkaar. Zo bleek 
tijdens het uitzoeken van onze kos-
tuums dat het hoofd van Rob toch 
ver boven de normale grootte zit, als 
het gaat om hoeden.

Daarnaast moeten we de relatie tus-
sen Kevin en Tosca niet vergeten. 
Het was op één van onze Dieszittin-
gen dat voor het eerst de figuurlijke 
vonk oversloeg. Sindsdien is er veel 
gebeurd. Kevin die door de GEWIS-
ruimte vliegt tijden de intro na een 
glaasje water, Tosca die het zakgeld 
van Kevin beheert en voor we het 
wisten staan we op hun bruiloft een 
ABC’tje ten gehore te brengen. Het 
kost teveel ruimte om deze in zijn ge-
heel hier nog uit te typen maar de O 
zijn we maar al te bereid met jullie te 
delen. En Rob zei:”De O is van over-
spel, want wat niet is, dat komt nog 
wel!”. We kunnen jullie overigens 
melden dat tijdens het samenstellen 
van dit stukje Kevin en Tosca nog 
gelukkig getrouwd zijn.

daadwerkelijk iets geleerd hebben 
over proefopstellingen. Maar hun 
vuurdoop Limburgs hadden ze toch 
maar fijn in de pocket. 

Het Schutte(rs)festijn is een van de 
andere voorbeelden waarbij Lim-
burgse cultuur en gezelligheid hand 
in hand gaan. Na een afgelaste 
activiteit tijdens een regenachtige zo-
merdag, heeft deze activiteit inmid-
dels plaatsgevonden tijdens de fa-
culteitstocht van de intro 2010. Veel 
Limburgser dan een mini-Oud-Lim-
burgs-Schuttersfeest wordt het niet. 
De intro activiteiten zijn toch altijd 
weer bijzonder geslaagd, zo hebben 
we dit jaar de nieuwe buitenlandse 
studenten tijdens hun eerste intro-
week al getrakteerd op een ruime 
selectie Limburgse en Nederlandse 
lekkernijen. Al is de belangrijkste 
om te vermelden wel de vlaai bak ac-
tiviteit van de dinsdagochtend. Het 
heeft ons maar liefst 4 jaar gekost 
om dit te realiseren! Het duurt even, 
maar dan hebben we ook eindelijk 
de edele kunst van het vlaai bakken 
aan GEWIS kunnen overbrengen. 

Verder hebben we ook nog interne 
activiteiten gedaan waar menig GE-
WISser geen weet van heeft. De dis-
puutsweekendjes zijn de grootste. 
We hebben de plaatsen en omge-
vingen gezien van Andijk, Mechelen 
en Lommel. Naast gezelligheid in de 
verblijven hebben we ook genoten 
van het rikken in het zwembad, het 
boekdrukkunstmuseum, de Japan-
se Gercht, nachtelijk vingerverven 
(het resultaat is tijdens een dieszit-
ting nog gebruikt), basmatirijst en 
abdijkaas. Uiteraard allemaal in de 
sneeuw.

En naast de weekendjes hebben we 
met GELIMBO vele hoogtepunten 
meegemaakt tijdens de carnavals-
periode. Zo is het inmiddels een tra-
ditie geworden om met onze GEWIS 
prins de donderdagmiddag voor de 
carnavalsborrel onze activiteiten te 
starten bij College van Bestuur om 
een flügeltje te nuttigen met in ieder 

leefde de carnavalskraker van Johan 
Vlemmix, De Bonte Koe, tijdens de 
Dieszitting van 2009 zijn première. 
Helaas was Johan zelf toen ook nog 
niet volledig bekend met de tekst. 
Memorabel is ook het bezoek van 
Harry Roumen, de secretaris van de 
universiteit, die de polonaise aan-
voerde. Of wat te denken van een 
niet nader te noemen, inmiddels af-
gestudeerd en in Berlijn verblijvend, 
vrouwelijk GEWIS-lid dat het pres-
teerde om van een stilstaande fiets 
te vallen. En dit ook nog eens en-
kele seconden van te voren met een 
“wooow” aan te kondigen.

Naast al het entertainment bij de 
Dieszittingen hebben we door de 
jaren ook nog genoeg andere origi-
nele activiteiten georganiseerd, alle 
uiteraard om GEWIS kennis te laten 
maken met de Limburgse cultuur 
en gezelligheid. Met als eerste cul-
turele activiteit het bezoek aan het 
Limburgs Museum in Venlo, waarbij 
vooral het bezoek aan de McDonalds 
vooraf en de drankjes op het terras 
achteraf tot de gewenste gezelligheid 
hebben geleid.
 
Menig student weet het nog als de 
dag van gisteren. Normaal gespro-
ken kwam hij enkele minuten te laat 
aan in een collegezaal om vervolgens 
na een licht verontwaardig gegrom 
van de docent langzaam in de col-
legebank verder te kunnen slapen. 
Het bleek namelijk toch echt teveel 
algebra voor de vroege ochtend. 
Maar nu sprak de docent ineens 
Duits! Na een verdere inspectie lijkt 
het toch een andere taal. En bij het 
volledig ontwaken blijkt het om een 
bijzonder college in het Limburgs te 
gaan. Het spreekwoordelijke kwartje 
viel toen Marko Boon het over een 
Doosteikening had en daarbij een 
klassiek plaatje van een boxplot 
toonde. Het was natuurlijk het GE-
LIMBO Limburgs college, er zullen 
weinig studenten zijn die toen ook 
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Ook de andere commissies en dis-
puten die onze studievereniging rijk 
is en is geweest, hebben een rol ge-
speeld in de GELIMBO-geschiede-
nis. Zo denken we nog met veel ple-
zier terug aan de deelname aan de 
Half 5 kerstpuzzels welke wel voor 
een grotere verbinding tussen onze 
leden hebben gezorgd. En meedoen 
is belangrijker dan winnen! Dit geldt 
voor een aantal van de spellen waar-
aan we mee hebben gedaan, maar 
ook de resultaten mogen er soms 
zijn. Zo staat het winnen van het 
bestuursspel Treasurehunt op 22 
februari 2010 nog in ons geheugen 
gegrift. Ook valt er vooruitgang te 
ontdekken in onze spelactiviteiten. 
Zo zijn we geklommen van een 26 
plaats bij de I.V.V Popquiz in ok-
tober 2007 naar een 14e plaats in 
december 2008. Bij dispuut GEPW-
NAGE halen we overigens de beste 
resultaten met een tweede plaats bij 
het EKP in 2009. Wanneer we resul-
taten die we hebben behaald in sa-
menwerking met GEZEELEEUW ook 
meetellen dan is het beste resultaat 
behaald tijdens de I.V.V FLUP-quiz 
van 2007. Die hebben we namelijk 
glansrijk gewonnen. 

De grootste ruimte in onze prijzen-
kast nemen echter de prijzen van de 
EJC 2007 bingo in. Daar wonnen 
we namelijk een boekje met sms-
termen, een boekje getiteld “Me-
troseksueel” (Tom Nijhuis zat in de 
EJC 2007 en schijnt een deel van de 
prijzen uit eigen collectie te hebben 
gehaald…), Spongebob-poppetjes, 
Meneer Uil (van Winnie), één grote 
handspiegel met drie kleine spie-
geltjes, een kladblok, een wit stok-
brood, In Vino Veritas wijn, ijsdinge-
tjes om ijsjes te maken en vijf tickets 
voor de carrousel. Voor de volledig-
heid dienen we te vermelden dat de 
tickets voor de carrousel inmiddels 
gebruikt zijn en daarom geen ruimte 
in de prijzenkast meer innemen. Ze-
ker in de beginperiode hebben we 
regelmatig mogen leunen op kennis 
en vaardigheden van GEWIS-leden 
die (nog) niet tot ons dispuut be-

hoorden. Graag willen we dan ook 
iedereen bedanken die de afgelopen 
vijf jaar ons heeft meegeholpen met 
het bereiken van de spelresultaten!

Nu denken we niet alleen terug aan 
de activiteiten met een spelelement 
van de overige organen van GEWIS. 
Er zijn vele hoogtepunten langs ge-
komen tijdens de brainstorm ter 
voorbereiding van dit geschiede-
nisstukje. Eén activiteit willen we 
wel even speciale aandacht geven. 
Namelijk het B.O.O.M.-weekend in 
Limburg. Dit was voor ons het eerste 
weekendje waaraan we als compleet 
dispuut deelnamen en daar hebben 
we een aanzienlijk deel van het ba-
sisbeleid samengesteld. Laten we 
voor de zekerheid vermelden dat de 
uitspraak van Ron toen (“samen zijn 
ze wel oud genoeg”) niet in ons ba-
sisbeleid is opgenomen.

Nu zijn er altijd dingen die je niet 
kwijt kunt bij andere delen van het 
verhaal en zo ontstaat er dan een 
weinig samenhangend geheel aan 
opmerkingen en anekdotes. Daar-
aan zijn jullie nu begonnen met le-
zen. Om de onsamenhangendheid 
nog sterker te maken beginnen we 
dit deel met het aanhalen van ons 
gedenkteken. Dit prijkt inmiddels 
aan de muur bij GEWIS na enige 
periode van verblijf in een kast. 
Enige jaren van discussies en brain-
stormsessies zijn voorbij gegaan om 
tot het idee voor deze mergelplaat 
met de Limburgse leeuw te komen. 
Opvallend is dan altijd de snelheid 
waarmee de daadwerkelijke realisa-
tie geregeld kan worden. 

Een ander dispuutsdingetje is onze 
GELIMBO-meter waarvoor we onze 
eerste aspi, Ron van Elst, zeer dank-
baar zijn. Naast een praktisch pro-
duct voor het vervoeren van een me-
ter drank heeft hij ook goed dienst 
gedaan voor een cursorfoto en het 
vergroten van de betrokkenheid van 
ons comité van aanbeveling. Inmid-
dels zijn er ook weer plannen om 
hem vaker te gaan gebruiken en hij 

zal tijdens onze lustrumfestiviteiten 
zeker langskomen.

Als terugkomend ritueel moeten 
we ook onze restaurantbeoordelin-
gen aanstippen. We beoordelen de 
restaurants waar we als dispuut 
eten op de volgende criteria: assor-
timent, kwaliteit etenswaren, prijs/
kwaliteitverhouding, gastvrijheid en 
bediening, sfeer en verse jus. Vooral 
de laatste categorie weegt zwaar mee 
in het eindoordeel. Alle restaurant-
beoordelingen van de afgelopen vijf 
jaar zijn te vinden op onze website. 
Mochten jullie vragen over de res-
taurantbeoordelingen hebben dan is 
onze cultuurluitenant, Rob Ritzen, 
jullie man met shawl.

Naast vele jubelmomenten kent onze 
dispuutsgeschiedenis ook wel min-
der leuke momenten. We willen jullie 
daar uiteraard niet mee vermoeien 
en het is ook niet wenselijk om al 
deze momenten te delen met ieder-
een. Voor ons hebben een aantal van 
deze momenten wel een zeer belang-
rijke rol gespeeld in de vorming van 
de identiteit van ons als dispuut.

Er is echter één teleurstellende ge-
beurtenis die we wel graag willen 
aanhalen. Dit betreft namelijk een 
veelbelovende activiteit die er op sta-
pel stond in het najaar van 2007. 

Na enige briefwisseling met dispuut 
I.V.V was er een interdisputaire 
avond gepland waarbij de organisa-
tie oneerlijk verdeeld was. Vanwege 
het zonder bericht afwezig blijven 
van de leden van I.V.V werd het 
uiteindelijk een GELIMBO-avondje 
met mooie Bourgondische taferelen. 
Natuurlijk hadden we graag ook ge-
noten van de Frans-boerse drank en 
etenswaren welke verzorgd zouden 
worden door onze partner van deze 
interdisputaire avond. Desalniet-
temin zijn we er van overtuigd dat 
we spoedig uitgenodigd zullen wor-
den om te genieten van dit nog open 
staande deel van de activiteit voor 
het einde van 2011.

En zo zijn we inmiddels beland bij 
ons eerste lustrum. Natuurlijk wil-
len we dit mooie feestje vieren met 
diverse activiteiten. Deze zullen 
plaatsvinden in de week van 28 no-
vember tot en met 2 december 2011. 
Voor het programma moeten jullie 
even naar www.gelimbo.nl waar ook 
nog veel meer te vinden is over GE-
LIMBO en natuurlijk het allerlaatste 
nieuws!

Drinken jullie tijdens ons lustrum 
een Bokkerieër mee uit onze Lim-
burgse shotglaasjes?
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Wie is de mol?
Eindelijk! Het is er uit! Zoals de 
meesten van jullie nu vast en ze-
ker al zullen weten: ik, Kevin ten 
Braak, ben de mol van 2011! Was 
het lastig om dat zolang voor 
mezelf te houden? Nee, het was 
vooral moeilijk dat ik niet mocht 
vertellen hoe geweldig ik heb 
kunnen mollen en hierdoor ieder-
een voor de gek gehouden heb. 
Maar gelukkig is mij gevraagd 
een stukje te schrijven voor de 
Supremum, zodat ik alsnog mijn 
mollenhartje kan luchten.

Het begon allemaal zes maanden ge-
leden. Het was een doorsnee woens-
dagochtend toen ik werd opgebeld 
door Barry Swevels. Of ik de mol wil-
de zijn in het Gemold-weekend van 
2011. Natuurlijk! Een heel weekend 
lekker lopen saboteren, aan leuke 
spellen meedoen en je hoeft niet 
eens letten op de rest te letten, want 
je kan toch niet afvallen.

Met een enthousiaste glimlach op 
mijn gezicht ben ik vanaf dat mo-
ment in de huid gekropen van het 
naïeve jongetje Kevin, die om alles 
moest lachen en zo overal mee weg 
kwam. Dit bleek zeer nuttig, want 
al na twee dagen waren al mijn stu-
diegenoten die ook mee zouden doen 

Vervolgens hebben we heel Veldho-
ven en omstreken (en vier keer het 
Medisch Centrum) gezien voordat 
we uiteindelijk weer herenigd wer-
den met de rest van de groep, die al 
een tijdje stonden te wachten. Waar 
trouwens niemand meer aangedacht 
had, was dat Ruben de foto’s had en 
Jesper de camera. De andere groep 
kon dus helemaal niks, terwijl Ru-
ben en Jesper te druk waren met 
het vinden van de goede weg, zodat 
ze niet gezien hebben dat we drie 
keer langs dezelfde fotoplek gereden 
waren. Al met al een geweldige op-
dracht, ruim over de tijd, lang niet 
alle foto’s en 0 dollar in de pot!

De PVC-opdracht was ook echt ge-
weldig. Kandidaten, let op! De mol is 
op de trap gaan staan en heeft geen 
enkele emmer vol naar boven ge-
bracht. Er waren kandidaten die op-
merkten dat ik helemaal doorweekt 
was aan het eind van de opdracht, 
maar even doordenken zat daar na-

en zo Sebastiaan, heeft de mol je er 
uitgewerkt! Sebastiaan was er zeker 
van dat ik de mol niet meer kon zijn 
toen hij een rood scherm kreeg, dus 
gaf hij ‘de pot’ aan mij, de mol! Zelfs 
de andere twee kandidaten (Petra 
en Mark) hadden in de gaten dat de 
mol de pot niet ongeschonden naar 
de finale zou brengen, dus ze beslo-
ten ‘de pot’ over ons drieën te verde-
len. Dom natuurlijk, want een mol 
kan niet zo goed met geld omgaan, 
dus die 1/3 konden ze wel vergeten! 
Daarnaast dacht ik even dat het mij 
zou hinderen in mijn mollenstreken 
nu ik verdacht werd door de ande-
ren, maar integendeel, ik kon gerust 
mijn gang gaan en meestal hielpen 
ze me ook nog gewoon. Makkelijker 
kun je het natuurlijk niet hebben als 
mol!

Nu ik toch aangekomen ben bij het 
onderwerp mollenacties, zal ik jullie 
nog even herinneren aan een paar 
van mijn beste (al zeg ik het zelf) 
mollenacties. Het begon al lekker bij 
de eerste opdracht, de fietsopdracht. 
Kijk, het is natuurlijk altijd verve-
lend als je fietslamp kapot raakt, 
maar je zou wel een erg slechte mol 
zijn als je daar geen gebruik van zou 
maken. Voordat ik verder ga met 
mijn verhaal, wil ik heel even sorry 
zeggen tegen Ruben en Jesper, die 
waarschijnlijk niet zo blij zijn nu ze 
er achter komen dat het tóch een 
mollenactie was. We hebben zó lang 
naar mijn achterlicht gekeken dat 
de groep al helemaal uit zicht was. 

aan ‘Wie is de Mol?’ er zeker van 
dat zo’n “sufferd” nooit de mol kon 
zijn. Het nadeel hiervan was dat ze 
er jammer genoeg ook bijna allemaal 
snel “uitgevlogen zijn”, waardoor ik 
overbleef met kandidaten die ik eer-
der nog niet zo goed kende. Dit bleek 
later echt geen probleem, want ook 
zij hadden al gauw door dat die na-
ieve Kevin nooit een goede mol zou 
zijn.

De enige die mij verdacht, was Se-
bastiaan die besloten had om maar 
even alles op mij in te zetten en zo 
twee rondes te overleven. Als mol 
zijnde ben je dan best wel teleur-
gesteld, want alles liep op rolletjes, 
ik kon onopgemerkt mollen (waar 
ik dadelijk op terugkom) zonder 
dat iemand het in de gaten had en 
dan kan één persoon dat verpesten. 
Al gauw had ik in de gaten dat hij 
Frederique en Petra ook richting mij 
aan het sturen was. Nou Sebastiaan,
een mol ontmaskeren is één, maar 
daarna zijn identiteit vrijgeven... 
daar moest een stokje voor gestoken 
worden.

Toen ben ik maar lekker heel opval-
lend gaan mollen waardoor meer-
dere kandidaten mij gingen verden-
ken. Dit bleek heel effectief te zijn, 
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tuurlijk niet bij. Komt er nog eens bij 
dat de mol weer eens zo onhandig 
was om van de trap af te vallen (met 
volle emmer). Pieter je maakte me 
echt bijna aan het lachen toen je zo 
bezorgd was om mijn knie, en toen 
Anne al bijna kwam aanrennen met 
de Arnica, kon ik het al helemaal niet 
meer houden. Kandidaten, is het 
dan niemand opgevallen dat ik bij de 
volgende opdracht weer gewoon kon 
lopen? Van de trap vallen en even 
zielig op de grond kreunen van de 
pijn. Ja, zo verspilt een mol water en 
rekt hij tijd. Leuk om te vermelden 
dat er ook bij die opdracht geen geld 
in de pot gekomen is.

Tijdens de opvolgende Parcoursop-
dracht maakt de mol natuurlijk een 
misstap, zodat jullie hem moesten 
ophalen. Kandidaten, mag ik jul-
lie er aan herinneren dat we de op-
dracht op 15 seconden niet gehaald 
hebben? Simpel misstapje, geld uit 
de pot, perfecte mollenactie!

De Zwakste Schakel liep ook precies 
zoals gepland. Lekker veel vragen 
beantwoorden, waarvan ik natuur-
lijk alle antwoorden wist. Zo werd ik 
door de rest van de kandidaten naar 
de finale gestemd, zodat ik deze lek-
ker kon verknallen! Haha.

Omdat de Supremum niet te dik 
mag worden, zal ik het bij nog één 
leuke mollenstreek houden. De rest 
van de mollenstreken kunnen jul-

The Supremum asked me to 
write something about my 

hobby ‘climbing’. Since two 
years I am a member of the 
Eindhoven Student Alpine Club 
(ESAC). A group of students that 
like to climb, climb high and 
climb a little higher.

Our name says ‘Alpine’, but basical-
ly we climb. The student sport cen-
tre has a little boulder-wall where we 
normally train. What is bouldering? 
Climbing is divided into several ca-
tegories. The best known is probably 
‘Lead-climbing’ in which you take a 
route, the climber is belayed and the 
goal is to reach the top of the har-
dest routes. Bouldering is climbing 
of less long routes where the clim-
ber is not belayed by a rope, only 
by mattresses on the ground. Now 
it is easier to try, and retry hard 
routes. Bouldering mostly is a more 
powerful and flexible variant of clim-

bing. Anyway, every Monday there is 
a boulder training in the SSC and on 
Thursdays the ESAC goes to Neoliet 
for top rope climbing. 
Climbing is, in contradiction to what 
many think, a sport of elegance and 
technique. If you are very strong 
then climbing is doable, but clim-
bing is all about technique. I am 
not the strongest person but I can 
climb routes. The techniques we use 
are not very hard so when you be-
gin with climbing, within half a year 
your level will be way higher. You 
can actually see yourself become 
better week by week.
Indoor climbing is awesome, but 
outdoor climbing is legendary! Most 
athletes train to win games, but 
ESAC is more about climbing great 
routes outdoor. Between spring and 
autumn there is a trip nearly every 
weekend. Mostly to Belgium or Ger-
man, but also to France (e.g.: Fon-
tainebleau) and far above these al: 

the alps! After following 
some courses, offered for 
free by the ESAC itself, 
you are capable of doing 
some outdoor climbing 
yourself. 
Next to climbing, we are 
of course an Alpine club, 
so we do that as well. This 
is what I really like, but 
because the Alps are so 
far away I cannot do that 
very often. But during the 
summer, ESAC’ers drive 
1000km to the alps to 
climb the highest moun-
tains around. Walking 
through nature where 
the nearest road is over 5 
hours walking away, see-
ing the sunrise from over 
a glacier, walking over a 
ledge with a big abyss only 
a few feet away, explo-
ring… 
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Sport: climbinglie natuurlijk gewoon horen en zien 
in de laatste aflevering van Gemold 
2011. Het Muziekspel, ook een ge-
niale opdracht. Thomas, je weet niet 
hoe irritant je was toen je voorstelde 
om samen die enveloppen te gaan 
zoeken. Je maakte het me erg lastig, 
toch heb ik het voor elkaar gekre-
gen om je bij een dennenboom naar 
spinnenwebben te laten zoeken, 
terwijl ik rustig de envelop met geld 
van het kamphuis afscheurde en in 
de prullenmand gooide in de keu-
ken. Je zou denken dat het me geen 
tweede keer zou lukken, maar toen 
kwamen we samen bij die grote grij-
ze buizen terecht in het bos. Ik wist 
natuurlijk dat daar een envelop lag, 
dus ik rende er naar toe. Ik kan nog 
steeds niet geloven dat je niet in de 
gaten had dat ik de envelop al lang 
had gepakt en verfrommeld in mijn 
broekzak had gestopt toen wij voor 
een tweede keer in de buizen gingen 
zoeken (wat overigens erg leuk is om 
terug te zien in aflevering 6, voor 
de kijkers die mijn mollenactie ge-
mist hebben). Omdat we maar niks 
konden vinden, wat raar nou, kreeg 
ik je eindelijk zo ver om apart ver-
der te zoeken. De rest was namelijk 
appeltje eitje, ik vond nog een paar 
enveloppen, die heb ik ergens in een 
weilandje begraven en met de derde 
envelop ben ik terug gerend naar het 
verzamelpunt. Want een goede mol 
brengt ook af en toe geld in het laatje 
om onopgemerkt te blijven, terwijl 
hij ondertussen de andere helft van 
het geld begraaft onder de grond!

Vele andere mollenstreken zijn voor-
afgegaan en gevolgd, maar als ik die 
allemaal nog moet opnoemen, denk 
ik dat ze een apart boek moeten 
uitbrengen. Mijn laatste regels wil 
ik graag gebruiken om iedereen die 
heeft meegeholpen aan Gemold2011 
heel erg te bedanken. Ik heb het su-
per naar mijn zin gehad en ben blij 
dat ik de mol mocht zijn. Natuurlijk 
wil ik ook mijn medekandidaten nog 
even toespreken: Haha, wat had de 
mol jullie te pakken!!!
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Filmreview: Drive

“Stuntcoureur uit Hollywood 
die schnabbelt als chauffeur 

bij overvallen krijgt een prijs op 
zijn hoofd gezet na een mislukte 
roof.” Laat voorgaande tekst je 
de geur van gesmolten rubber 
ruiken, het geluid van piepende 
banden horen en de wind door 
je haren voelen? Dan is het tijd 
om een advocaat in de armen 
te sluiten. Dit is immers precies 
wat de Amerikaanse Sarah De-
ming heeft gedaan, nadat bleek 
dat Drive het op geen enkel van 
deze zintuigen gemunt had. 

Drive is een verfilming van het ge-
lijknamige boek van James Sallis 
over een naamloze eenling waarnaar 
enkel wordt verwezen als Driver. Zo-
als ik al zei, is hij stuntcoureur en in 
te huren als “getaway driver”. Meer 
weten we niet. Hij lijkt tevens gevoel-
loos door de film te willen rijden. 
Pas als hij gevoelens krijgt voor zijn 
buurvrouw Irene, verschijnt er een 
glimlach. Totdat haar man uit de ge-
vangenis komt en de problemen zich 
opstapelen. 

De Amerikaanse filmindustrie heeft 
ons geïndoctrineerd met de veron-
derstelling dat woorden in de film-
beschrijving als “stuntcoureur” en 
“getaway driver” een garantie zijn 
voor snelle achtervolgingen en flinke 
crashes. De “normale” bioscoopgan-
ger is in de meeste gevallen ook te-
leurgesteld als een film niet aan deze 
verwachtingen voldoet en dat is vol-
komen begrijpelijk. De verwachting 
van het publiek is hierdoor wel één 
van de obstakels geworden van re-
gisseurs die willen experimenteren. 
Maar de regisseur van Drive, Nicolas 
Winding Refn (Pusher-trilogie), eet 
verwachtingen als ontbijt. Het voor-
gaande verhaal zou hem daarom ook 
niet minder kunnen schelen. Een 
script dat eenvoudigweg verfilmd 
had kunnen worden als het nieuwe 
testosterongedreven Jason Statham 

actievehikel heeft hij verfilmd als een 
trage Europese arthouse film uit de 
jaren ’80. Origineel was de film wel 
bedoeld als een blockbuster à la Fast 
Five met Hugh Jackman (X-Men) ge-
regisseerd door Neil Marshall (The 
Descent). Maar Ryan Gosling (Half 
Nelson) nam de rol uit de klauwen 
van Wolverine en koos Nicolas om 
achter het stuur van de film te gaan 
zitten. Een interessante keuze voor 
een prent waar autorijden centraal 
staat. Deze man heeft namelijk geen 
interesse in auto’s, geen rijbewijs 
en tenminste 8 gefaalde rijexamens 
achter de rug. 

Ryan Gosling zet Driver neer als een 
zwijgzaam type dat meestal op een 
tandenstoker aan het kouwen is. Als 
hij in het wilde westen geboren was 
zou hij beste maatjes zijn met Clint 
Eastwood’s “Man With No Name”. 
Dan konden ze samen aan de bar 
zitten, een hele avond niets tegen el-
kaar zeggen, op een stokje kauwen 
en na jaren nog steeds gissen naar 
elkaars naam, als het ze überhaupt 
al iets kon schelen. De meeste men-
sen zullen Ryan Gosling associëren 
met romantische films zoals The 
Notebook. Door zijn optreden in deze 
film heeft hij mannen over de wereld 
niet bepaald een dienst bewezen. 
Hierin wist hij eigenhandig de vrou-
welijke verwachtingen betreffende 
romantische gebaren op onredelijk 
hoogte te brengen. Geen vrouw blijft 
namelijk ongeroerd op het moment 
dat hij voor de liefde van zijn leven 
aan een reuzenrad gaat hangen tot-
dat ze instemt om met hem uit te 
gaan. In Drive laat hij echter zijn ro-
mantische kapriolen achterwege en 

is het romantische hoogtepunt het 
moment dat Driver en Irene allebei 
hun hand op de versnellingspook 
leggen. Voor de rest van de film moet 
deze dame het doen met voorzich-
tige glimlachjes en verliefde blikken. 
Maar met de klasse waarmee Driver 
wordt neergezet, zijn deze subtiele 
gebaren net zo effectief als zijn malle 
fratsen in een kermisattractie.

De dame die het hart van Driver 
in een hogere versnelling zet wordt 
gespeeld door Carey Mulligan. Een 
jonge actrice die voornamelijk in 
series (Bleak House, The Amazing 
Mrs. Pritchard) haar talent heeft 
kunnen tonen. Pas sinds kort tim-
mert zij, met behulp van geslaagde 
films zoals An Education en Never 
Let Me Go, aan een serieuze Hol-
lywood carrière. De tekst voor haar 
rol zou, mocht ze het niet kunnen 
onthouden, in haar handpalm pas-
sen. Maar dit kunnen we haar niet 
kwalijk nemen. Als zij een onvervalst 
spraakwater was, had niemand in 
haar relatie met Driver geloofd.

De schurk wordt gespeeld door Al-
bert Einstein. Inderdaad, dat had je 
goed gelezen. Maar om verwarring 
te voorkomen heeft hij zijn naam 
veranderd in Albert Brooks. Noe-
menswaardige bijrollen zijn er van 
Christina Hendricks, Ron Perlman 
en Bryan Cranston. Allemaal be-
kende gezichten uit het televisieserie 
circuit, namelijk respectievelijk Mad 
Men, Sons of Anarchy en Breaking 
Bad.

Zoals de beknopte beschrijving van 
het verhaal al deed vermoeden, hoeft 
Drive wat betreft het scenario geen 
lof te verwachten. De grootste troef 
is de stijl waarin het wordt voorge-
schoteld. Soms krijg je echter het 
gevoel dat een scène overgestyleerd 
is, waardoor Drive neigt naar het 
pretentieuze. Maar deze momen-
ten wegen gelukkig niet op tegen de 
overvloed aan scènes waarin deze 
aanpak wel werkt. Juryleden van 
het prestigieuze filmfestival in Can-
nes waren het hier mee eens en 

prezen Nicolas voor zijn regie. Alle 
nadruk die ik leg op “stijl” en “Euro-
pese arthouse” is misschien schrik-
wekkend voor iedereen die zijn film 
het liefst met een scheutje geweld 
neemt. Deze mensen zullen in de 
tweede helft van de film meer dan 
gecompenseerd worden. Net zoals 
in Caspar Noe’s Irreversible wordt 
de kijker geconfronteerd met scè-
nes van expliciet geweld die des te 
harder aankomen door het felle con-
trast met de rest van de film. Nicolas 
heeft zelfs advies gevraagd aan Cas-
par over het maximaliseren van het 
shockeffect als er een gezicht kapot 
wordt gestampt. Mensen die Cas-
par’s Irreversible hebben gezien, we-
ten dat deze man het verfilmen van 
deze specifieke situatie tot een kunst 
heeft verheven en dat voor mensen 
met een zwakke maag een teiltje 
hierdoor een vereiste is. 

Als laatste een opmerking over 
de muziek. Om de typische jaren 
’80 sfeer te creëren heeft voorma-
lig Red Hot Chili Pepper drummer 
Cliff Martinez zijn synthesizer afge-
stoft. Het resultaat is een hypnoti-
serende soundtrack in de trend van 
de achtergrondmuziek van Miami 
Vice. Zonder twijfel is het een van 
de meest kenmerkende soundtracks 
van de laatste jaren en is de impact 
ervan op de film net zo groot geweest 
als de stijl van de regisseur. 

Conclusie:
Vanwege het misleidende plot zullen 
veel aspirant Vin Diesels teleurge-
steld terug in hun opgefokte Volks-
wagen Golf stappen. Mensen die 
weten wat ze kunnen verwachten 
worden aan het einde beloond met 
het gevoel dat ze waarschijnlijk één 
van de beste films van het jaar heb-
ben gezien. 

P.S: Mevrouw Deming is er uiteinde-
lijk in geslaagd de machtige Ameri-
kaanse filmindustrie op zijn knieën 
te laten smeken voor genade. Ze 
krijgt haar bioscoopkaartje gewoon 
terugbetaald.

Film: Drive
Release: 3 november 2011
Regie: Nicolas Winding Refn
Genre: Drama
Cast: Ryan Gosling 
 Carey Mulligan
Duur: 100 min

«
«
«
«
«
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Arrrrrrr!

Het was kwart over 4 ge-
weest. De laatste voorbe-

reidingen werden getroffen. Er 
werden nog wat indringers ge-
kielhaald en het zeil werd nog 
eens goed gespannen. De rum 
stond al klaar en het kanonbier 
was al in grote getale koud ge-
zet. Ook de kippenbouten en de 
goulashsoep stonden klaar om 
op piraatwaardige wijze veror-
berd te worden. Toen iedereen 
zijn ooglapjes goed op het hoofd 
had gezet kon het feest begin-
nen! Als het schip maar niet zou 
gaan kapseizen...

Ongeveer 18 uur later werd ik wak-
ker, en kwam erachter dat ik tot 
de gelukkige mensen behoorde die 
zich de avond ervoor nog konden 
herinneren. Het was een groot feest 
geworden. De rum heeft rijkelijk 

gevloeid en mensen hebben erg ge-
noten van de kippenbouten. Vooral 
de consumptie van rum en kanon-
bier heeft zo zijn invloed gehad op 
bepaalde mensen. Voor ons een te-
ken dat er goed werk is geleverd! De 
schatkaart, die uiteraard naar de bel 
moest leiden, heeft zijn functie zeker 
vervuld. 
De mooie herinneringen zijn terug 
te vinden bij de foto’s op de GEWIS 
site. We raden iedereen aan even een 
kijkje te nemen, al is het maar om te 
weten wat je gemist hebt! Dit geldt 
overigens niet alleen voor de mensen 
die er niet waren.
De commissie die dit festijn moge-
lijk heeft gemaakt, de BAC, heeft 
een topavond gehad en denkt dat de 
piratenborrel zeker voor herhaling 
vatbaar is! Voor de mensen die niet 
precies weten wat wij doen, wij zijn 
de organisatoren van de gezellige 

donderdagavondborrels. We staan 
op vrijwillige basis achter de bar, 
schenken bier en andere dranken, 
hebben lol achter de bar en maken 
lekker een praatje met de mensen 
aan de andere zijde van de bar. Dat 
we dit vrijwillig doen geeft natuur-
lijk aan hoe leuk we het vinden. 
Heb je ons bezig gezien en ben je 
enthousiast? Loop eens naar één 
van ons toe op donderdag en geef 
het aan, zodat je een keer mee kunt 
helpen opruimen. Dit opruimen ge-
beurt in een leuke sfeer, dus laat 
je niet afschrikken. Daarna zijn er 
vaak mensen die in de stad gaan 
eten en daarna naar Stratumseind 
gaan om de donderdag leuk af te 
sluiten. Iedereen is welkom, we 
vinden het erg leuk als je een keer 
langskomt. Het is natuurlijk volle-
dig vrijblijvend!

I
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Michael Franssen over Dynamic RAM:
“This leaks a lot, therefore I often refer to this as ‘Alzheimer memory’”
Even later: “It’s cheap! DUHH! Who would pay for Alzheimer’s?!”

Wessel: “Wat is een algoritme?”
Vincent: “Welke studie doe je!?”
Wessel: (schouders ophalend) “Eeeeuhh..?”

Michael Franssen draait zich opeens om naar de plant die in collegezaal vijf 
voor het spreekgestoelte staat. “Go away!”
Hij verplaatst de plant enkele meters naar rechts.

Tom Slenders: “Ik doe geen naakte vrouwen.”

Tom Slenders: “Peter, jij hebt verstand van mijn zusje heb ik gehoord. Wat 
kan ik haar voor haar verjaardag geven?”

Jesper: “Dat gaat nooit gebeuren.”
Vincent: “Wat niet?”
Jesper: “Volwassen worden...”

Jesper: “Ik ben vooral trots op mijn kleine generaal.”
Barry: “Edwin?”

Sven: “Laten we een Griekse borrel doen, dan betaalt de BAC je schuld.”
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Volgende keerAgenda

Adverteerders

• maandag 31 oktober t/m  
zaterdag 12 november 2011
Tentamens kwartiel 1

• dinsdag 15 november 2011
I.V.V Maandelijkse borrel

• donderdag 22 november 2011
Activiteit EJC 12-1

• maandag 28 november t/m 
vrijdag 2 december 2011
GELIMBO Lustrumweek

• dinsdag 6 december 2011
AC Cocktails

• dinsdag 13 december 2011
Activiteit EJC 12-2

• maandag 26 december 2011 
t/m zondag 1 januari 2012
TU/e gesloten

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

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

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

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

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

Wervingsdagen ........... voorkant kaft
VanDerLande ..... binnenkant achter
Towers Watson ....... achterkant kaft

Instead, grab some buckets, 200 
sponges, water guns, a few hund-
red meters of barrier tape and some 
pegs. Design the maze. One team 
plays the towers, another team 
plays the storming army. Blindfold 
the person holding the water guns. 
Instruct the attacking team to carry 
water through the maze. Have the 
defending team throw water at them. 

Win!

P.S.: Sunnier weather would have 
been nice. :)Iv
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In-Real-Life Tower Defense

Traditionally, the fraternities 
of GEWIS are invited to or-

ganize various activities to ruin 
your Saturday nap during the 
FLUP. When two fraternities 
co-operate, you get some friend-
ly rivalry, but more importantly: 
superb ideas.

As you know, GEPWNAGE is the 
leading expert on anything nerdy 
within GEWIS. And B.O.O.M. is 
the authority on outdoor activities. 
When you combine these two, you 
get exactly what the FLUP needs: 
a nerdy outdoor activity.

You might be familiar with the 
computer game ‘genre’ Tower De-
fense. In general, you build defen-
sive structures (towers) to ward of 
waves of enemy attacks. To make it 
more realistic, the enemy attackers 
move without worry through a maze 
while your towers bombard them 
with all kinds of explosives, poisons, 
fireballs, frostbolts, arrows, sonic 
waves, you name it...

So, how would you convert this to a 
suitable game in real life? Unfortu-
nately, the Intro Committee prohibi-
ted the use of fireballs and frostbolts 
and apparently cannons, C4, shot-
guns and semi-automatic rifles were 
beyond our projected budget.

History of Tower Defense
1983, Bokusuka Wars - “reverse 
tower defense” game where the 
player storms a castle, avoiding 
the towers.
1983, Hoi Hoi - first ‘real’ tower 
defense game in which the player 
defends stores from cockroaches.
1997, Fort Condor minigame in 
Final Fantasy VII
2000, Custom maps for StarCraft 
and later AoE II and WarCraft III
2007, Flash - Browser games like 
Flash Element Tower Defense, 
Desktop Tower Defense
2008, TD games on Consoles
2011, B.O.O.M.+GEPWNAGE IRL 
Tower Defense

source: Wikipedia
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Colofon
De Supremum is het verenigings-
blad van studievereniging GEWIS 
en verschijnt 4 keer per jaar met 
een oplage van 1350 stuks. De Su-
premum wordt verspreid onder alle 
studenten en medewerkers van de 
faculteit Wiskunde en Informatica 
van de Technische Universiteit Eind-
hoven.

Redactie
Florian van der Wielen
Frederique Gerritsen
Leanne Scheepers
Lloyd Fasting
Mart Pluijmaekers
Marthe Veenis
Petra van den Helder
Rob van Wijk
Sebastiaan Candel
Simone Alers
Wessel Prins
Willem Mouwen

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

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

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

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

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