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Dear GEWISser, this time the 

honour has befallen me to 
write the editorial for this total-
ly awesome second supremum 
of this year. With carnaval just 
over you now have the perfect 
reading material to just relax. I 
am talking, of course, about the 
Supremum.

As always we tried our best to give 
you the best possible articles we 
could manage.

For instance, all of the members of 
both of the first-year committees  
introduce themselves. Furthermore 
Tom Vrancken tells us something 
about his favourite sport, Vanessa 
Restrepo Uribe tells us something 
about her Graduation.

Also all Fraterneties have written 
pieces, GELIMBO for example has 
written a piece about their 5 year 
anniversary, while I.V.V. tells us 
about their Burgundian weekend.

But this is not all, we still have a 
lot of other articles like, OCOK, Yo 
Mamma, Working after the Bache-
lor, Chairman’s Note, Interview and 
GEWIS en Waarachtig where in this 
edition Tom talks about what infor-
mation actually is.

So get yourself a drink and a nice 
chair and enjoy this edition of the 
Supremum.
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Chairman’s note

As you are reading this, me 
and my fellow board mem-

bers have passed the half year 
mark. That alone is worthy of 
a special holiday, since we not 
only made it to the half year 
mark, we also made it with the 
six of us! But let us change the 
subject, because that half year 
mark also means that Christmas 
is coming, and let’s be honest: 
in the past few years we’ve read 
enough about the dark and cold 
nights, the coziness of family 
dinners, and the dreadful music 
that is played in every shopping 
mall and is audible on every ra-
dio station. No, let’s talk about 
the more interesting stuff, New 
Year’s resolutions!

Year after year, there are people who 
think that there are certain bad ha-
bits they can breach by making it a 
New Year’s resolution. Please note, 
the stopping of the bad habit usually 
is the resolution, not the continua-
tion of it! So as a matter of interest 
I googled student resolutions and 
came across some interesting figu-
res. I found the following, note that 
these results are based on a survey 
done among 700 student.

• 33% wants to study more
• 15% wants to save more money
• 13% wants to work more
• 5% of the students wants to eat 

more healthy and wants to stop 
smoking

And for the sake of convenience, let’s 

not make a fuss out of the fact that 
the results are not 100% when ad-
ded up. But furthermore, these fi-
gures aren’t really that surprising. 
Let’s be honest, how many times 
have you told yourself that you want 
to spent more time studying? The 
more surprising part is that the fi-
gures for 2010, thus the student’s 
New Year’s resolution last year, were 
pretty much the same. At this point 
I started wondering, why are these 
results the same? Did they ask the 
same students and were they una-
ble to do anything with their resolu-
tions of the past year? Did they ask a 
new group of students who all came 
across exactly the same problems? 
Or does every student simply wants 
the same and never achieves it? I 
guess we will never know, although 
I personally think that these resolu-
tions are mostly forgotten after the 
first borrel of the New Year.

Anyway, I myself don’t make any 
kind of New Year resolution as I 
know that I will not be able to keep, 
but how about you, dear reader? Do 
you find yourself among the 33% 
who wants to spend more time on 
studying, or among any of the other 
figures? Or do you have resolutions 
that don’t have anything to do with 
studying at all, or maybe even none 
at all? Wherever you stand, I hope 
you all have had a pleasant New 
Year’s Eve and please, if you have 
some interesting resolutions don’t be 
afraid to tell me. I am quite curious 
to know which interesting resoluti-
ons exist among GEWIS members.  
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Pretzels and new year

A picture says more than a 
thousand words, but in this 

column, a picture costs a hund-
red.

I will present three gures and limit 
myself to a hundred words, which 
are what is left of the allowed four 
hundred for this column. The gures 
represent work by Jack van Wijk 
used for three dierent purposes: to 
announce a conference, to support 
research on Riemann surfaces, and 
to create gifts. They show interac-
tion between computer science and 
mathematics, display intriguing 
beauty, trigger the imagination, and 
provide products usable by society.

It remains for me to wish you a very 
good 2012.

The Pretzel Seifert surface, used for 
the 50th Topology Festival.

The Riemann surface of the Klein 
quartic unfolded, as used by Maxim 

Hendriks.

A Seifert surface of the Borromean 
rings, turned into a nice gift by 

Bathsheba Grossman.
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ACtivities

A while ago the AC set up the 
legendary ‘Bassie & Adri-

aan Party’ in the Tipsy Duck. We 
encouraged people to write a 
caption for some stills from the 
show, and post them around the 
walls.

What you see here is a selection of 
the best ones. Which one is the very 
best is yet to be decided, so if you 
have an opinion on that, be sure to 
send us an e-mail at AC@gewis.nl 
immediately!

BAC Lustrumweek
Joey C

laessen (B
A
C
)
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De nieuwste leden van de BAr Com-
missie hebben zich mogen uitleven 
op de traditionele Sinterklaasborrel 
met eigen invulling, Absintherklaas! 
Met zijn groene drankje wist hij weer 
vele harten te vullen met een gevoel 
van genot en niet te vergeten al dat 
lekkers voor in onze buiken.

De laatste borrel van het jaar is de 
Kerst-gala-borrel. We hebben weer 
mooie jurken, grappige dassen en 
niet te vergeten het hoedje van Sjef 
mogen aanschouwen. Naast al dat 
moois was er ook weer genoeg lek-
kers, de erwten- en goulashsoep 
gingen als warme broodjes over de 
toonbank, de glühwein viel in de 
smaak en niet te vergeten, het goud-
blonde wonder van deze wereld, bier. 
Deze borrel was wat dat laatste be-
treft een recordzetter, er is bijna 300 
liter bier verkocht! Het was echt een 
uiterst puike afsluiting van het jaar!

Na die borrel heb ik mijn commis-
sie bedankt voor het mooie jaar 
en geproost dat volgend jaar weer 
veel moois mag brengen. Laten we 
vast een vooruitblik doen. We heb-
ben nu 1 feut en een paar eerste-
jaars die heel actief helpen bij het 
dweilen, dat is namelijk een be-
langrijke keuze. De eerste borrel 
van het jaar is de Lustrum-thema- 
bekendmakingsborrel, de week erna 
de Nieuwjaarsborrel voor medewer-
kers en studenten, een borrel met 
de nieuwe commissie SciFi en niet 
te vergeten zijn er weer plannen voor 
eigen speciale borrels. Halverwege 
het jaar gaan we verhuizen wat een 
spannende aangelegenheid op zich 
gaat worden. Met andere woorden 
genoeg om naar uit te kijken!

Naast de BAr Commissie wil ik alle 
borrelbezoekers bedanken voor dit 
mooie jaar vol goudblonde schoon-
heid en gezelligheid. Dat volgend 
jaar nog beter mag worden, want 
vroeger is niet altijd beter!

Het is alweer lang geleden dat 
ik een stukje heb geschre-

ven voor de Supremum, maar dit 
is een geschikt moment om dat 
weer te doen. We hebben als BAr 
Commissie een mooi jaar achter 
de rug. Natuurlijk kent zo’n mooi 
jaar ook tegenslagen, denk dan 
aan de maanden waar de BAC 
maar 7 leden telde. Maar ieder-
een weet dat na regen zonne-
schijn komt.

1 juli van 2011 zijn we overgestapt 
van het oude SOS naar het nieuwe 
SuSOS. Na wat kleine hobbeltjes 
gaat het nu allemaal goed en be-
spaart het ons een hoop tijd. Een bij-
effect van zo’n systeem waar mensen 
krediet kunnen hebben en niet persé 
een borrelkaart in handen hoeven te 
hebben, is dat de bierconsumptie 
gestegen is.

Dat laatste is natuurlijk niet alleen 
te danken aan dat nieuwe systeem, 
maar ook aan de goede borrels in 
2011. Denk eens aan de lustrum 
week, met de BAC Brand Bevrijdings 
Borrel (die erg dronken en gezellig 
was), de Speciale Bieren Borrel (die 
erg dronken en gezellig was), het uit-
stapje naar de La Trappe brouwerij 
(wat erg dronken en gezellig was), 
de Duitse borrel (die erg dronken en 
gezellig was) en last but not least de 
Oud-BAC’ers borrel (die erg dronken 
en gezellig was). Zoals jullie wel kun-
nen merken was in ieder geval mijn 
mening dat die week erg dronken en 
ontzettend gezellig was.

We hadden nog meer natuurlijk. 
Jullie hebben al mogen lezen over 
de Piratenborrel met die lekkere kip-
penbouten en rum (arrrgh). Het was 
de eerste keer ooit dat de BAC deze 
borrel organiseerde en het was een 
succes met ongeveer 200 liter bier 
en ongeveer 40 kanon bier (jaja het 
mooie van zo’n systeem is dat je leu-
ke statistiekjes kunt presenteren).
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8 bit melodies from C oneliners

Disclaimer: I didn’t come up 
with any of the following, 

and those of you that follow hac-
kernews, hackaday.com or the 
/r/programming subreddit might 
already know about this. I just 
think it’s neat enough to share 
with those of you that haven’t 
yet heard of it.

By the time you receive this editi-
on of the Supremum, it’s January. 
The fun part of winter (Sinterklaas, 
Christmas, New Year’s Eve) is over 
and it will take another two or three 
months of mostly rain, some snow 
and general coldness before spring 
finally begins. If you’re anything like 
me, this will probably be the most 
boring time of the year. To help you 
get through these dark days after 
Christmas, I’m going to explain how 
to have fun with your computer (no, 
not that kind of fun). More specifical-
ly, I’m going to explain how to make 
music with your computer. But, sin-
ce I am a member of GEPWNAGE, 
we’re going to make music the geeky 
way: using programming! (and some 
mathematics, after all, like Boards of 
Canada said, music is math).

So start up your computer, boot 
your favourite Linux distro and wri-
te the following C program in your 
favourite editor:

main(t){for(t=0;;++t)putchar(t);}

Compile with gcc and run it, piping 
output through aplay (./a.out|aplay).

Non-Linux people can just go to 
http://wurstcaptures.untergrund.
net/music/, enter the bit between 
the two parentheses after putchar 
(in this case, just “t”) in the “left” 
textbox on the website and click “ge-
nerate sound”.

If your volume is set high enough, 
you should hear a monotonous dro-
ne. As far as music goes, it’s pretty 
boring (and it gets a bit annoying af-
ter a while), but it’s a start. The bit 
of code you’ve just written is a basic 
wave generator, t is continuously in-
creased (until it reaches maxint that 
is) but since putchar only outputs 
the 8 lower bits, the actual output 
overflows back to 0 when t reaches 
a multiple of 255, generating a saw 
tooth wave. 

By multiplying t with some constant 
factor, the frequency of the wave 
can be increased or decreased, ma-
king the sound higher or lower, but 
while the higher sounds are less 
droney (and more screechy), the 
monotonousness remains. Luckily, 
something can be done about that. 
Instead of multiplying t with a con-
stant factor, multiply it with a vari-
able factor that can for example be 
obtained by shifting t to the right. 
The formula t*(t>>10) generates a 
rising and falling sound (with some 
other noises due to aliasing arte-
facts) which sounds a bit more im-
pressive (and even more annoying). 

By introducing a logical AND opera-
tor and a bitmask to the multiplier, 
the number of possible tones can be 
restricted and we can finally make 
something that sounds a bit like 
music, an example is the following 
formula: t*(42&t>>10).

Blogger VIznut came up with the ac-
tual pitches that go with the multi-
pliers from 1 through 31, they are 
shown in the table below. Unfortu-
nately, the pitches on a gray back-
ground don’t have a good coun-
terpart in the traditional Western 
musical-system and because of this, 
the melody created earlier sounded 
a bit detuned (especially in the se-
cond interval). By adding a modulo 
operator to the end of the formula, 
possible pitches can be restricted to 
a range that is more likely to con-
tain nice sounding tones, 
an example of a formula 
which achieves this is 
t*((42&t>>10)%14) (limi-
ting the pitches to a cer-
tain scale can, of course, 
also be done using the lo-
gical AND operator).

Other operators can be 
used as well, of course. 
Addition or the logical OR 
can be used to combine 
different formulas, logical 
XOR will sometimes give 
a great effect as well (the 
formula ((t>>12)^(t>>12)-
2)%11*t sounds like so-
mething that could actu-
ally have been used in an 

8bit video game*). With use of the c 
math library, trigonometric functi-
ons can be added to the formulas, 
opening up even more possibilities.
More structure can be added to the 
melody by switching formulas once 
it reaches a certain value (just use 
if-else if chains, or use the ternary 
operator to make everything even 
more unreadable).

The best way to come up with new 
melodies is to just try out different 
formula’s, adding, removing and 
changing bits to see what the effect 
is. If you come up with something 
really cool, send it to gepwnage@ge-
wis.nl, we would love to hear what 
you’ve created. 

*Play this one at 44200Hz, using aplay 
-r44200

Further reading:

http://countercomplex.blogspot.com/2011/10/algorithmic-symphonies-
from-one-line-of.html

http://countercomplex.blogspot.com/2011/10/some-deep-analysis-of-
one-line-music.html

http://shackspace.de/wiki/doku.php?id=project:algorithmicsoundscapes
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Question regarding a presentation about spreading of infected USB-sticks:
“Won’t they just think that it is an Easter egg?”

Tom Slenders: “Wat! Ik ben geen actief lid! Volgens mijn eigen database!”

[23:28:40] <DataGhost> ik kan je ding denk ik wel bruteforcen teun :P
[23:28:54] <Teun> BLIJF VAN MIJN DING AF!!! :P

Mitchel: “Een echte gamer speelt met z’n broek uit op z’n hoofd.”
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Voorstelstukjes EJC12-1

Myrte De Juncker (voorzitter)

Hallo allemaal! Ik ben Myrte 
en ik ben voorzitter van 

EJC12-1. Onze activiteit is al 
geweest en druk bezocht en 
we hopen jullie allemaal op ons 
awesome feest terug te zien. 
Onze commissie bestaat uit 
8 mannen en 3 (!) vrouwen en we 
zullen ons even voorstellen. 

Over mezelf: ik ben 18 jaar en be-
gonnen aan de studie Technische 

Wiskunde wat me erg goed bevalt. 
Ik ben op zoek naar een kamer in 
Eindhoven, maar woon nu nog in 
Sint-Oedenrode (tenminste toen ik 
dit schreef). Verder houd ik wel van 
gezelligheid en een biertje en ben ik 
vaak bij GEWIS te vinden.

Dus heb je nog vragen of wil je ge-
woon een praatje maken, zoek me 
dan eens op bij de wekelijkse borrel!  

Stephan van den Berkmortel (secretaris)

Hallo iedereen! Ik ben Step-
han en in EJC12-1 vervul ik 

de taak van secretaris. Mijn hele 
18-jarige leven woon ik al in het 
dorpje Deurne, dat niet zo ver 
van Eindhoven ligt.

Aanvankelijk studeerde ik Techni-
sche Wiskunde en Software Science. 
Dit was toch iets te veel van het goe-
de, dus ben ik nu fulltime wiskunde-
student. Ik ben regelmatig te vinden 

bij GEWIS tijdens de pauzes en als 
het kan ook bij GEWIS activiteiten. 
Verder ben ik in de toekomst waar-
schijnlijk te zien bij de borrel.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 
gezellig met vrienden en creatief be-
zig te zijn. Dat laatste betekent vaak 
dat ik aan het jongleren ben.
 
En dat waren alweer 120 woorden, 
dus tot ziens!

Matthias Bos (penningmeester)

Hoi, ik ben Matthias Bos. Ik 
ben eerstejaars student 

technische wiskunde aan de 
TU/e. Ik vervul de rol van pen-
ningmeester binnen EJC12-1.

Nu wat meer over mij. De eerste 18 
jaar van mijn leven woonde ik in 
Lunteren, dat ligt op de Veluwe, pre-

cies in het midden van Nederland. 
Dus in het weekend zit ik vaak twee 
uur in de trein om langs te gaan bij 
mijn ouders. Sinds een paar maan-
den woon ik op kamers in Eindho-
ven. In mijn vrije tijd lees ik graag 
en programmeer ik een beetje (ja, ik 
studeer wiskunde). Als je meer wilt 
weten, vraag maar raak.

Daan Streng

Hoi allemaal! Een beschrijving 
van mezelf geven kan kort 

en lang. Lang is meer dan 100 
woorden en consumeert daar-
mee teveel ruimte in dit blaadje, 
dus dan maar de korte: ik ben 
die ene met die jurk en die muts.

Ik ben bij de EJC gegaan gewoon 
omdat ik Myrte zo cool vond. Eerst 

wilde ik helemaal niet, eigenlijk was 
ik ook al te laat, maar gelukkig liet 
Jesper mij zien dat Myrte voorzit-
ter was van EJC12-1, en toen was 
ik om. Myrte is echt de allerbeste 
EJC-voorzitter die ik me maar kon 
wensen.

Vriendelijke groeten,
Daan Streng

Jan Brekelmans

Hoi, ik ben Jan Brekelmans, 
eerstejaars student Techni-

sche Wiskunde. Ik ben 18 jaar 
en woon nog thuis in Sint Oeden-
rode. Mijn hobby’s zijn basket-
ballen, scouting, uitgaan en naar 
muziek luisteren, wat vooral 
heavy metal is. 

Ik ben in de pauzes meestal te vin-
den bij GEWIS, en ik probeer ook 
elke borrel erbij te zijn. Natuurlijk 
probeer ik ook bij elke activiteit te 
zijn van de andere commissies en 
disputen. Dan zie ik jullie wel bij 
de borrel of ergens in de pauze bij 
GEWIS.

Jeroen Wessels

Hallo! Ik ben Jeroen Wessels. 
Ik ben geboren in Den Haag 

en opgegroeid in Lichtenvoorde, 
een klein dorpje in Gelderland. 
Ik ben 18 jaar oud en ben eer-
stejaars student bij Technische 
Wiskunde. Daarnaast ben ik na-
tuurlijk lid van de EJC12-1. 

Ik zit momenteel op kamers in Eind-
hoven en dat bevalt mij prima. In 
mijn vrije tijd sport ik graag, vooral 
voetballen en hardlopen. Ook houd 
ik van uitgaan met vrienden en ben 
ik regelmatig op Stratum te vinden. 
Ik hoop dat jullie onze activiteit leuk 
vonden en ik zou jullie graag alle-
maal terug willen zien op ons EJC-
feest.
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Maran van Heesch

Hey allemaal! Ik ben Maran. 
Ik ben 18 jaar oud en woon 

sinds de intro in Eindhoven. 
Verder heb ik mijn hele leven in 
Vught gewoond.

Ik heb twee zusjes van 16 jaar oud, 
die heel graag een keer mee komen 
borrelen, dus BAC; regel er wat 
voor! Ik weet dat er een broers/zus-
sen borrel is, alleen weet ik nog niet 
wanneer.

Ik ga veel om met Myrte en Milou, 
maar dat wist je waarschijnlijk al, of 
je hebt het tijdens een pauze of een 
borrel wel gehoord.

Verder zit ik altijd vol fantastische, 
creatieve ideeën, maar van Rik Sche-
pens mag nooit wat. Maar we nege-
ren hem gewoon en doen ons eigen 
ding. :P

Martin Donkersloot

De naam is Martin Don-
kersloot, eerstejaars stu-

dent Software Science, en lid 
van de beste EJC in de geschie-
denis van GEWIS. Ik woon in het 
mooiste dorp van Nederland, dat 
vlak boven Eindhoven ligt.

Iedere dag neem ik de bus naar de 
TU, waar ik drie kwartiertjes heb 
om nog wat extra slaap in te halen. 

Mijn ogen zijn slecht, dus draag ik 
een bril zodat ik zeker weet dat ik de 
goede bus pak iedere ochtend.

Thuis hebben wij twee honden. De 
een is ontzettend hyperactief terwijl 
de andere niet vooruit te branden is. 
Maar goed, ik zie dat ik mijn 100 tot 
120 woorden heb volgeschreven. Tot 
de volgende keer maar weer, jongens 
en meisjes.

Milou Derks

Heeya! Ik ben Milou, 18 jaar 
oud en ik woon sinds twee 

maanden in Eindhoven. Ik kom 
oorspronkelijk uit America, dat 
is een gat ergens in Limburg.

Door de week ben ik regelmatig bij 
GEWIS te vinden. In het weekend ga 
ik graag naar een bandje kijken of 
naar een festival. Verder sport ik erg 

graag. Ik heb vroeger altijd gevolleyd 
tot ik dat saai vond worden, toen 
ben ik gaan thaiboksen. Maar om-
dat ze dat op de TU niet geven ben 
ik maar overgestapt op kickboksen. 
Ook leuk!

Binnen EJC12-1 kom ik vooral met 
geniale ideeën, dus kom vooral naar 
ons feest!

Rik Schepens

Beste GEWIS’ers, ik ben Rik 
Schepens. Ik zal er dit jaar 

bij EJC12-1 voor zorgen dat de 
fantasie van onze drie dames 
niet op hol slaat en dat er af en 
toe ook wordt gewerkt aan het 
verwezenlijken van de leuke 
ideeën die bij de vergaderingen 
naar voren komen.

De 18 jaar voordat ik wiskunde 
ging studeren heb ik bijna altijd in 
Beuningen gewoond. Dit ligt vlak 
bij Nijmegen, waar ik mijn gymna-
sium diploma heb gehaald. Sinds 
dit jaar woon ik gelukkig in Eindho-
ven, waardoor ik alle tijd heb om op 
donderdagavond bij de borrel te zijn. 
Voor meer informatie zul je me hier 
dan ook maar moeten aanspreken.

Thomas Oomens

Hallo allemaal! Ik ben Tho-
mas Oomens, een van de 

leden van EJC12-1. Ik ben dit 
jaar op de TU begonnen met een 
dubbele bachelor Wiskunde en 
Software Science. Na het eerste 
kwartiel ben ik echter gestopt 
met Wiskunde omdat deze stu-
die me toch niet echt lag.

Op het moment woon ik nog thuis: 
iets boven Breda, maar binnenkort 
hopelijk in Eindhoven. Sinds ik 18 
ben heb ik mijn eigen bedrijf ‘iCeTy’, 
voor de ontwikkeling van websites 
en naast werken houd ik mezelf na-
tuurlijk nog bezig andere dingen zo-
als leuke dingen doen met vrienden 
en onderwaterhockey.



1514

Pe
te

r 
va

n 
H

ec
k

e
d
u
c
a
ti
o
n

Education first!

This time I would like to in-
form the students a little 

about the new plans from the 
Dutch government concerning 
the study funding. Since this 
only concerns Dutch students, 
this time it is a Dutch article.

De laatste tijd is de overheid “lek-
ker” bezig met het invoeren van al-
lerlei maatregelen die ervoor moeten 
zorgen dat wij, studenten, allemaal 
sneller afstuderen. De regering wil 
met haar nieuwe houding “je studie 
is een investering in je eigen toe-
komst” flink bezuinigen op het on-
derwijs.

Het zal inmiddels wel bij iedereen 
bekend zijn dat de langstudeerders 
3000 euro extra gaan betalen, maar 
ook de universiteiten gaan zo’n zelf-
de bedrag per student betalen aan 
de overheid. Naast deze inkomsten 
liggen er nu een aantal plannen om 
minder geld uit te geven. Nu kun je 
bijvoorbeeld als student je nominale 
studieduur plus drie jaar een OV-
jaarkaart krijgen. Dit studentenreis-
recht willen ze met twee jaar verkor-
ten. Mocht je als student dus een 
jaar verliezen in je bachelor en een 
half in je master, krijg je dus al dat je 
met je afstuderen treinkaartjes moet 
gaan betalen. Zo wordt het studen-

ten in Eindhoven, die studeren in de 
slimste regio van de wereld, wel min-
der makkelijk gemaakt om bij een 
bedrijf te gaan afstuderen in plaats 
van aan de universiteit.

Gelukkig hebben we dan nog onze 
oude vertrouwde maandelijkse 266 
euro uitwonende basisbeurs die we 
krijgen. Helaas! Ook dit gaat waar-
schijnlijk veranderen! De bachelor 
blijft gewoon hetzelfde, maar de ge-
hele masterstufi wordt geschrapt! 
Twee jaar lang dus teren op onze 
reserves, die wij als SOG’end stu-
dent al bijna verdronken hebben. 
Wel wordt het waarschijnlijk moge-
lijk om diezelfde hoeveelheid beurs 
extra te gaan lenen. Aangezien die 
langstudeerders-maatregel om de 
hoek kijkt wil je op tijd klaar zijn 
en moet er veel gestudeerd worden 
zodat er weinig tijd overblijft voor 
een bijbaantje. Oftewel: bijna ieder-
een zal gaan lenen en dan hebben 
we het over 3200 euro per jaar voor 
uitwonende basisbeurs. Wel komt er 
waarschijnlijk vijf jaar extra om deze 
studieschuld af te lossen, deze ter-
mijn gaat dan van 15 naar 20 jaar.

Het meeste van dit zijn nog slechts 
plannen, maar als je toch meer wilt 
weten: twijfel niet en spreek mij aan.

Als de fijne dagen in december 
naderen, besef je opeens dat 

het jaar er weer bijna op zit. Een 
jaar waar je hopelijk met veel 
plezier aan terugdenkt. Je zult 
in ieder geval wel vrolijk worden 
van de maand december, met na-
tuurlijk het Sinterklaasfeest, de 
gezellige kerstdagen en natuur-
lijk de knallende afsluiting met 
Oud en Nieuw. En, al is het bui-
ten soms guur, ook B.O.O.M.en 
genieten erg van deze tijd!

Dat B.O.O.M.en het in deze tijd niet 
altijd even makkelijk hebben, blijkt 
wel uit het gezang dat uit menig kin-
derkeeltje komt als Sinterklaas in 
het land is. “Hoor de wind waait door 
de B.O.O.M.en” geeft aan dat niet al-
leen de pieten op het dak het soms 
koud hebben. Toch zijn ook wij ver-
wend door de Sint, met prachtige ca-
deaus. En met zes jaarringen kunnen 
wij die kou natuurlijk best hebben!

Als de Sint weer lekker richting 
Spanje vertrokken is met zijn Pieten, 
komen de kerstliedjes en kerstver-
sieren weer langzaam uit de kast. 
De pepernoten en chocoladeletters 
worden ingeruild voor kerstkrans-
jes. En de cadeaus die Sinterklaas 
nog niet heeft gegeven omdat hij de 
Kerstman niet teveel in 
de weg wil lopen, moeten 
natuurlijk ergens wor-
den verstopt. En daar 
is natuurlijk maar één 
ideale oplossing voor: de 
kerstB.O.O.M.!

In deze tijd, waarin men-
sen zo blij worden van 
een mooie B.O.O.M., 
heeft dispuut B.O.O.M. 
iets minder fijns mee-
gemaakt. Een lid dat al 
vanaf het eerste takje en 
het eerste blaadje erbij 
hoorde, het enige echte 
erelid zelfs, is sinds no-

vember spoorloos verdwenen! Erelid 
B.O.O.M.pje is op een onbekende 
dag in november van zijn vaste stek 
verdwenen, en vervolgens niet meer 
teruggekeerd. Verschillende pogin-
gen om te achterhalen wat er met 
het prachtige B.O.O.M.pje is ge-
beurd hebben niets opgeleverd. 

Wij gaan zonder meer uit van een 
misdrijf, omdat zowel B.O.O.M.pje 
zelf als zijn buurman die hem 5 jaar 
trouw heeft ondersteund ervoor kie-
zen om niet van positie te verande-
ren. Deze laffe daad op deze weer-
loze slachtoffers valt natuurlijk niet 
goed te praten, maar het liefst willen 
we B.O.O.M.pje natuurlijk gezond 
en wel terugzien. Daarom willen we 
vragen of jullie, lieve lezers van dit be-
richt, jullie ogen open willen houden 
en willen opletten of jullie ons ver-
miste erelid toevallig zien staan. Zijn 
signalementen zijn als volgt:
• B.O.O.M.pje is ca. 10 jaar oud
• Hij is 3 tot 5 meter lang
• Hij heeft een (zeer) mager postuur
• In deze koude maanden is hij kaal
Mocht één van jullie iets weten, 
bel dan 040-2472815 of mail naar 
B.O.O.M.@gewis.nl.

Omdat dispuut B.O.O.M. zonder 
haar erelid toch verder moet, is het 

vooral belangrijk dat er 
nieuwe zaadjes worden 
geplant. Nadat ik tijdens 
een borrel in november 
verschillende GEWIS’ers 
heb laten kennismaken 
met het drankje Boswan-
deling, waardoor er mis-
schien toch wat groen 
bloed door hun aderen 
gaat stromen, ben ik aspi 
geworden van Dispuut 
B.O.O.M.! Ondanks dat 
het erg belangrijk is dat 
B.O.O.M.pje nooit zal 
worden vergeten, hoop ik 
ooit een waardig opvol-
ger te kunnen worden!

We moeten verder...
Edw

in van Endhoven (B.O
.O

.M
.)

d
is

p
u
u
t

Een overzicht tot wanneer je nu waar gebruik van kan maken.
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Voorstelstukjes EJC12-2

Ylona Meeuwenberg (voorzitter)

Hoi, ik ben Ylona en ik ben lid 
van EJC12-42. Ik ben 18 jaar 

en ben op het moment bezig om 
mijn P te halen (net als de rest 
van de EJC, hoop ik).

Ik heb het vreselijk naar mijn zin in 
de EJC. We hebben echt een super 
leuke commissie en we zijn heel goed 

op weg om een leuke activiteit neer 
te zetten. Ook hebben we al een can-
tus gepland staan en het begint al 
bijna tijd te worden voor een feest. 
Allemaal leuke vooruitzichten dus. 

Als laatste wil ik jullie nog iets geven 
om over na te denken; waar denken 
jullie dat EJC12-42 voor staat?

Rob Wu (secretaris)

Ik ben Rob, eerstejaars Wis-
kunde student. Eens zette mijn 

moeder mijn broer ter wereld. Na 
een halfuur had ik het daarbin-
nen ook gezien en stapte ik er 
ook uit. Inmiddels zijn er 18 jaar 
vol wereldschokkende gebeurte-
nissen voorbij gegaan, waar ik 
min of meer mijn bijdrage aan 
heb geleverd.

In mijn vrije tijd houd ik me bezig 

met web-development. Daarnaast 
pak ik soms ook een filmpje. Omdat 
het leven niet alleen uit vrije tijd be-
staat ben ik ook gemotiveerd bezig 
met mijn studie, opdat ik niet tot de 
groep ex-studenten behoor.

Binnen EJC 42 vervul ik de taak 
van secretaris. Als je een (dringende) 
mededeling hebt, kan je mij gewoon 
aanspreken, mocht je me herken-
nen.

Henk Alkema (penningmeester)

Hallo allemaal, mijn naam is 
Henk. Ik ben de penning-

meester van EJC-42 en doe op 
dit moment een gecombineerde 
propedeuse wiskunde en infor-
matica.

Van bier houd ik niet echt en ik 

reis nog elke dag op en neer vanuit 
Schijndel, dus veel feesten zit er bij 
mij helaas niet in. Wel ben ik na-
tuurlijk zoveel mogelijk bij GEWIS 
en bij de toffe activiteiten.

Naast mijn studie speel ik ook nog 
trompet en zit ik op judo.

Max Sondag (vice voorzitter)

Hallo iedereen, ik ben Max 
Sondag, 18 jaar en ik ben dit 

jaar vice voorzitter van de beste 
eerstejaarscommissie van dit 
jaar, namelijk EJC-42. Ik studeer 
Software Science en woon sinds 
kort op kamers in Eindhoven.

Als informaticus kan het ook bijna 
niet anders dan dat ik het leuk vind 
om spelletjes te spelen, en dit vind ik 
dan ook leuk om samen met ande-
ren te doen. Ik vind het ook leuk om 
te squashen en om te borrelen en ik 
ben dan ook op donderdag vaak bij 
GEWIS te vinden.

Jasper Stam

Hallo iedereen, ik ben Jasper, 
17 jaar en studeer Software 

Science. Ik heb inmiddels mijn 
2e kamer in Eindhoven en kom 
uit Gorinchem. Daar heb ik ove-
rigens niet mijn hele leven ge-
woond, een half jaar van mijn 
leven heb ik besteed in Brunei, 
maar dat kent toch niemand.

Mijn hobby is gamen, ik heb een pas-
sie voor auto’s en af en toe vind ik 
het leuk om creatief bezig te zijn, ik 
ben dan ook de poster/logogast van 
de EJC42. Sport doe ik niet meer 
aan want daar zuig ik in. Verder 
heb ik nog een hond die geen Fuckie 
heet, maar er wel naar luistert.

Rik Schreurs

Beste GEWIS’ers, ik ben Rik 
Schreurs, 18 jaar. Ik stu-

deer informatica, nog specifie-
ker Software Science. Ik kom 
uit het noorden van het zuiden. 
Elke dag ga ik op en neer naar de 
meest vrolijke plek in Limburg, 
namelijk Sevenum, waar Tover-
land ligt.

Verder vind ik het leuk om films en 
series te kijken en om spellen te spe-
len. Ik doe ook nog wat aan sport. Zo 
vind ik het leuk om af en toe met wat 
vrienden een stukje te gaan moun-
tainbiken of te gaan rennen.
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Teun Sinkeldam

Ik ben Teun Sinkeldam, 18 jaar 
oud en ik kom uit Heteren. Op 

dit moment woon ik op mezelf in 
een kamer hier in Eindhoven op 
vijf minuten lopen van Stratums–
eind.

Ik studeer Software Science en tot 
nu toe bevalt me dat prima. De men-
sen hier zijn leuk, de vakken zijn 

interessant en de studievereniging 
is erg gezellig. Mijn hobby’s zijn lol 
maken met mijn vrienden, gamen en 
tennissen (ook al heb ik al een paar 
maanden niet meer getennist).

Als bijbaan werk ik in het weekend 
bij de McDonald’s in Heteren. Het 
verdient niet al te veel, maar het is 
er hartstikke gezellig.

Marc Verhaegh

Hallo Supremumlezer. Ik ben 
Marc Verhaegh, of zoals 

ze mij bij EJC42 noemen; Kan-
goeroe. Ik ben 18 jaar en woon 
mijn hele leven al in het mooie 
en cultuurrijke Swalmen. Op het 
moment ben ik eerstejaars Soft-
ware Science.

In mijn vrije tijd kijk ik vaak voetbal 
en series. Zelf ben ik PSV suppor-
ter en vind Dexter helemaal te gek. 
Ook vind ik het gezellig om wat met 
vrienden te doen. Als je meer van me 
wilt weten, vraag het dan gerust tij-
dens een borrel (hier ben ik vaak te 
vinden).

Hallo, ik ben Ruud Andries-
sen, 18 jaar. En ik kom uit 

een klein dorpje bij Den Bosch. 
Daarnaast ben ik een van de le-
den van de eerstejaarscommis-
sie 42.

Ik ben zelf heel blij dat ik besloten 
heb bij de commissie te gaan, aange-
zien we al met veel plezier onze eerste 
activiteit voor onze mede-GEWIS’ers 
hebben georganiseerd. Daarnaast 
hoop ik ook dat iedereen de cantus 
en ons feest gaat bijwonen!

Mijn naam is Guus Leijsten en 
ik kom uit Sevenum (voor 

degene die niet weten waar dat 
ligt, denk aan Toverland). Ik ben 
19 jaren jong en mijn hobbies 
zijn fitnessen en uitgaan.

Ik ben bij de EJC gegaan omdat het 
mij leuk leek om een evenement te 
organiseren, en tot nu toe bevalt het 
mij goed. We kunnen erg goed met 
elkaar opschieten in ons gezellige 
EJC-42 groepje en ik hoop deze sfeer 
de rest van het jaar te behouden.

Ruud Andriessen

Guus Leijsten
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Werken na je bachelor

Zo, dan heb je eindelijk een 
papiertje waarop staat dat 

je iets zou moeten kunnen. Je 
hebt je bachelor. En dan… wat 
ga je doen? De meeste studen-
ten gaan meteen door met hun 
master omdat je lekker in je 
flow zit qua studeren. Maar er 
zijn nog andere opties. Zo zijn er 
vast wel ergens studenten die in 
het buitenland gaan studeren of 
alleen een reis maken naar het 
buitenland. Ik zelf heb gekozen 
om te gaan werken na mijn ba-
chelor. Waarom? Ik had, net zo-
als (bijna) elke student, geld no-
dig en ik wilde even wat anders.

En wat ga je dan doen? Een studen-
tenbaantje of iets vergelijkbaars? Of 
ga je iets doen met dat waarvoor je 
gestudeerd hebt? Ik heb voor het 
laatste gekozen. Ik ben de ICT in ge-
gaan als software-ontwikkelaar bij 
Atos, welbekend van de bar en waar 
mijn intropapa ook werkt (en inmid-
dels een van mijn introkids ook). 

Eenmaal begonnen aan mijn baan na 
mijn bachelor, ben ik vanzelf bij het 
Dimpact project binnen gerold. Dim-
pact is een samenwerkingsverband 
tussen zo’n 30 gemeenten, waarvoor 
een digitaal loket, een medewerkers-

portaal en een beheermodule gere-
aliseerd worden. Doordat alles mo-
dulair is opgezet, is het systeem erg 
complex geworden. Als starter zie 
je dan ook door de B.O.O.M.en het 
bos niet meer. Dus wat doe je, je be-
gint op een lekker klein afgebakend 
stukje en breidt het domein waarop 
je werkt steeds verder uit.

En wat doe ik dan de hele dag? Heel 
simpel gezegd programmeren. Met 
java en jsf-pagina’s ben ik dagelijk 
aan de slag om nieuwe functionali-
teiten te bouwen voor het project of 
bestaande functionaliteiten aan te 
passen aan de hand van de wensen 
van de klant en wat er allemaal in de 
documentatie staat. Ja, ik weet dat 
documenteren erg saai en vervelend 
is, maar het maakt het werk wel een 
stuk duidelijker, overzichtelijker en 
voor de programmeur ook makkelij-
ker. Je weet dan immers wat je moet 
maken, hoe het moet werken en hoe 
het eruit moet komen te zien.

Maar niet alleen aan de voorkant ben 
ik bezig. Want ja, als programmeur 
is het ook leuk om aan de backend 
van een systeem te werken. De back-
end is immers waar al het werk ge-
daan wordt. Zo was het bijvoorbeeld 
een leuke uitdaging om met het 

overheidsstandaard StUF-TAX aan 
de slag te gaan. Ik kreeg een tekst-
bestand van enkele honderden MB´s 
aangeleverd vanuit een gemeente, 
waarvoor ik een import functie moet 
gaan schrijven. Waar begin je dan? 
Juist, met de documentatie. Zware 
kost, zo´n overheidsdocument en 
helaas op meerdere manieren te 
interpreteren kwam ik gaandeweg 
achter. Hier moest ik dus rekening 
mee houden tijdens de implementa-
tie van het software. Niet alleen dat, 
maar ook het optimaliseren van de 
software was een belangrijk aspect. 
De eerste versie draaide bijvoorbeeld 
meer dan 2 dagen voordat alles inge-
lezen was. Maar door de kennis die 
ik heb opgedaan tijdens mijn studie, 
waren die 2 dagen terug gedwongen 
naar 20 minuten. Toch wel leuk om 
te zien dat je nog wat aan je studie 
hebt gehad en waar hebt voor je col-
legegeld.

Gelukkig is er ook tijd voor leuke din-
gen tijdens het werk. De penguïns 
(Tux) vliegen bijvoorbeeld regelmatig 
door de ruimte, Belgen-grappen wor-
den vaak gemaakt (dat krijg je met 
een Belg in de projectgroep) en foute 
plaatjes worden ook regelmatig ver-
spreid binnen de groep.

Nu anderhalf jaar later en nog steeds 
op hetzelfde project, heb ik een flink 
aantal modules bijgebouwd en ben 
ik met bijna het hele project in aan-
raking gekomen. Toch blijft het een 
complex systeem door alle modules 

en interacties ertussen. Wat ik in 
die anderhalf jaar gerealiseerd heb, 
is dat ik veel dingen die ik tijdens 
mijn studie meegekregen heb, toch 
wel gebruik. Het ene stukje kennis 
wat meer dan het andere, maar toch 
komen er steeds weer dingen terug 
die ik al een keer gezien heb tijdens 
mijn bachelor-periode. 

Ondertussen ben ik naast het wer-
ken weer begonnen met studeren 
voor mijn master. Hier vallen nog 
meer dingen op. Met zaken die ik 
tijdens mijn master tegen ben ge-
komen of nog tegen ga komen, kom 
ik nu al in aanraking via mijn werk. 
Erg makkelijk om eerlijk te zijn, dat 
ik de kennis die ik bij mijn werk op-
doe kan gebruiken bij mijn studie en 
andersom. Stiekem is het helemaal 
geen slechte combinatie, werken 
tijdens je studie, zolang je maar ge-
noeg tijd hebt voor je studie.

I
N
F
I
M
A

Tijdens de 1109ste BV: “Het enige goede dat uit Hapert komt, is Tom zijn 
zusje.”

Random eerstejaars: “Ik heb deze tentamenweek geen tentamens meer.”
Kevin: “Ben je gestopt met je studie?”

(Kevin weet aan het eind van de borrel de tekst van ‘The Piano Man’ niet 
meer helemaal uit zijn hoofd)
Kevin: “Ik ben toch iets meer dronken dan ik dacht.”

Jasper: “Hee Edwin, dat moest ik nog vragen. Jos van de BAC, zijn vader 
kent mijn vader blijkbaar. Wat is zijn achternaam?”
John van Dijk: “Van de BAC...”
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OOTI and Sioux

Hi there! My name is Egbert 
and I was asked to write a 

little piece of prose on Life After 
University™, so here goes!

I finished my M.Sc. in Computer 
Science in 2008. Next to my studies, 
I had been programming a lot as 
well, both for hobby’s sake and for a 
small web company I had been run-
ning with friends for some years. So, 
armed with a fair amount of theore-
tical knowledge as well as the ability 
to turn an idea into half-decent soft-
ware, I wondered what to do next. 
The credit crisis was about to kick in 
a month later, but nobody saw that 
coming, so a job posting on a single 
website got me 20 phone calls in a 
week. Comfy!

OOTI
Going to job interviews, however, 
makes you very reflective. People 
ask you questions about what you’re 
good at and what you’re not, so 
you’re kind of forced to think about 
that at least one and a half times 
or so. I figured out I was a decent 
programmer with a jarful of passion, 
but I had no idea how to make big 
software.

See, I knew how to design nice class 
models. I also knew how to prove 
that under a fairness assumption, a 
given communicating system would 
not ever livelock. However, I was 
quite unfamiliar with the challenges 
related to writing large pieces of soft-
ware with a large amount of people, 
in limited time and in changing cir-
cumstances. This problem, in my 
opinion the central issue in software 
engineering, had not been touched 
much in my bachelor and master.

The university knows this too, howe-
ver, which is why a two-year post-
master programme exists called the 
“PDEng. degree programme on Soft-
ware Technology” (but everybody 

calls it “OOTI”, for “Ontwerpersop-
leiding Technische Informatica”). 
I applied to this programme, got 
accepted, took a deep breath, and 
jumped in.

OOTI is about software design, in 
the broadest sense of the term. The 
programme consists of seminars, 
6-week projects, and a 9-month final 
project. The seminars are on things 
like software architecture, require-
ments, technical writing, and so on, 
but also on project management, 
team communication, and presenta-
tion skills. 

The shorter projects were always 
done for a company in the region, 
and they were always performed 
with the entire group of trainees, 
in my case 13 people from all over 
the world. In contrast to projects I 
had done during my bachelor’s and 
master’s, we were expected to figure 
everything out ourselves. In effect, 
we were told “here’s the customer, 
there’s the deadline, off you go”. 
At every project, we did mediocre 
at best. We’d do right what we did 
wrong the previous time, and then 
made different mistakes again.

I found this remarkably eye-ope-
ning. Experience is a nasty teacher, 
but it is also very effective. I got to 
play project manager in two pro-
jects, made massive mistakes both 
times around, learned a lot. Let’s be 
honest, where else does a fresh com-
puter science graduate get to lead a 
13 person team within his first year 
after university? 

Sioux
Since OOTI, I’ve worked at Sioux 
Embedded Systems, a software con-
sultancy in Eindhoven. About half of 
my colleagues work for Sioux at cus-
tomers such as Philips, ASML, Océ 
and many smaller firms. The other 
half works at the Sioux Development 

Centre, where entire software pro-
jects are done for customers. 

I chose to work at Sioux because the 
very open and encouraging culture 
really appealed to me, and I haven’t 
been disappointed. I don’t know a 
single colleague at Sioux who is not 
highly passionate about software 
and technology. 

During the first 8 months I have been 
consulting at a Sioux spin-out called 
Sioux BinC, a startup that connects 
alarm systems to cell phones. There, 
I’ve added product features, hacked 
on open source VOIP software, set 
up the business IT, connected it to 
the customer data we had inside our 
product software, visited customers, 
even did some sales. Every day was 
different, and I loved the large diffe-
rence you can make at a small star-
tup while still enjoying all the good-
ness of really being employed by a 
larger company, such as access to 
trainings, evening meetups on tech-
nical subjects, and job safety.

After my project at Sioux BinC en-
ded, I moved to the Development 
Centre to make the software for a 
LED production machine, a wildly 

different product in a wildly different 
situation. I was the first engineer 
(other than the software architect) 
to join a project expected to grow to 
roughly 10 people, so I’ve had the 
privilege to lay all the foundations 
for what everybody is going to make. 
Thus, in only a few months, I’ve writ-
ten C++ code for an OS-less ARM 
microcontroller, done C# code for 
a user interface, wrote networking 
code across multiple languages and 
platforms, and invented a logging 
system with somewhat uncommon 
features.

Soon, I’ll be moving to a different, so-
mewhat more commercial, position 
inside Sioux again, but I’ve no real 
clue what that’s going to be like so I 
can hardly tell you anything about it, 
now can I? I hope that you’ve found 
this an interesting read and that it 
gives you a peek at what life can be 
like “on the outside”. Have a great 
time at university while it lasts, and 
when you’re done and through with 
it, consider applying at Sioux for an 
awesome job!

www.software-technology.info
www.sioux.eu

The Sioux BinC cellphone app, which visually communicates alarms to 
home owners.
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On the next few pages you 

will find five puzzles for you 
to solve.

You can submit your solution of the 

puzzles by sending an email to either 
puzzle@gewis.nl or puzzel@gewis.nl. 
The person who sends in the most 
correct answers before the next Su-
premum will win a fabulous prize!

Puzzle 1: Missing Lyrics

Given are incomplete senten-
ces taken from lyrics. Find 

the missing words, the name of 
the song and the original artist. 
The year in which the song was 
released is also given.

1. “I’m the face that you have to face, 
_______________________” (2007)

2. “________________________________ 
two six five” (2005)

3. “______________________, ______  
_________ the break of dawn” (1997)

4. “_____________________, _______ 
higher law” (1992)

5. “Like a stormwind ________________ 
_____________________” (1991)

6. “I’m starting with _____________ 
__________” (1988)

7. “You wouldn’t __________________ 
_______________ guy” (1987)

8. “_______________________________ 
love has gone” (1986)

9. “_______________________________ 
a science book” (1986)

10. “I made it through ___________ 
_______________” (1984)

11. “______________________ will do 
nicely, thank you” (1984)

12. “_____________________________ 
_________ giving off sparks” (1983)

13. “I wanna ______________________ 
__________ out of you” (1979)

14. “Add a little bit ______________ 
___________________ romance” (1975)

15. “Yes, they’re sharing a _________ 
___________________________” (1973)

16. “_______________________________ 
like a toad” (1971)

17. “Caught up in a ________________ 
_________________” (1971)

18. “_______________________________ 
a parking lot” (1970)

Puzzle 2: Magic Square

18 99 86 61 Fill in the 4 by 4 magic square 
where the numbers in each 

row, each column and each dia-
gonal sum up to 264.

Only the digits 1, 6, 8, and 9 are 
allowed, and each number may ap-
pear only once in the square.

Puzzle 3: Cartoons

Give the (full) names of the following cartoon characters.

1. _________________ 2. _________________ 3. _________________

4. _________________ 5. _________________ 6. _________________

7. _________________ 8. _________________ 9. _________________

Puzzle 4: Boxes

Put a positive integer in all the 
boxes to the right. Each box 

in the top row is a single digit, all 
other boxes hold the sum of the 
two boxes right above them.

Additionally, the two red boxes hold 
the same number, as do the two 
blue and the two green boxes.
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Month Building Place Board member

September Matrix Smoking area Vice chairman

October Auditorium Reception desk Educational officer

November Paviljoen Canteen Chairman

December Main building Lobby PR-officer

January Helix Lecture room Treasurer

The winner of the puzzle in Supremum 44.1 is

Anne Smeets

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

In the previous Supremum we 
asked you to solve a logic puz-

zle. You had to find out to whom 
the secretary of GEWIS waved, 
where he was and what month it 
occured in.

Below you can find the solution for 
the previous puzzle. Most of the 
people who had sent in their solu-
tion had it correct, but one submis-
sion really stood out. 

Puzzle 5: Hats

Four prisoners are about to 
get executed and are buried 

up to their necks in the ground. 
However, they are given one last 
chance for freedom.

Each prisoner is put on a hat. In 
total there are 2 black and 2 white 
hats. The prisoners, however, don’t 
know what color hat they are wea-
ring. They will all be dug out and re-
leased if any one of them can guess 
what color hat he has on. However, 
giving the wrong answer leads to 
death for all of them.

Another problem for the prisoners 
is that they can not see all others. 
Prisoner A is buried behind a wall 

and can not see anyone, nor can the 
others see prisoner A. The others are 
buried in a row such that prisoner B 
can not see anyone, prisoner C can 
only see prisoner B and prisoner D 
can see both prisoner B and C.

The prisoners are then asked in (re-
versed) order what color hat they are 
wearing, starting with prisoner D. 
They may only answer with “Black”, 
“White” and “Pass”. They all get one 
chance. How can the prisoners be 
sure about their freedom?

Previous puzzle

Eerder schreef ik over kennis. 
In het bijzonder schreef ik 

over de vraag of toevallig ver-
kregen juiste informatie als ken-
nis geclassificeerd mag worden. 
Waar toen de kwestie was wat 
kennis precies is, zal ik deze 
keer mijn aandacht een niveau 
hoger richten en me afvragen 
wat informatie precies is.

Analyseren hoe een uitspraak in-
formatie kan bevatten doe ik aan 
de hand van een voorbeeld. Stel je 
voor: een tweetal sollicitanten voor 
een baan. De eerste persoon heeft 
bij binnenkomst al geconstateerd 
dat de tweede een knoop mist aan 
zijn overhemd. Na afloop van de ge-
sprekken twijfelt hij over zijn presta-
tie en hij doet de volgende verbitter-
de uitspraak: “de baan gaat naar de 
man die een knoop mist”. ‘s Avonds, 
echter, wordt hij gebeld. Hij is geac-
cepteerd voor de baan. Even daarna 
is zijn verrassing compleet: ook hij-
zelf blijkt een knoop te missen aan 
zijn overhemd. Nu is de vraag: is de 
informatie in zijn eerdere uitspraak 
correct? (Dit is een kleine variatie op 
het Gettier-dilemma.)

Het is goed te verdedigen om te zeg-
gen dat dit niet zo is. Immers refe-
reerde de sollicitant niet aan zichzelf 
toen hij sprak over ‘de man die een 
knoop mist’. Hij gebruikte slechts 
een enkel aspect, waarvan hij dacht 
dat het onderscheidend genoeg was, 
als etiket om een veelomvattender 
concept te duiden. Het gevolg van 
deze keuze is enigszins problema-

tisch. Kennelijk bevat de uitspraak 
alleen niet alle relevante data. De 
context waarin ze wordt geplaatst 
blijkt van belang.

Informatie contextueel beschouwen 
is een goed idee. Een voorbeeld vindt 
men in de evolutiebiologie. Hier zou 
je een uitspraak kunnen treffen als: 
“het genoom van een soort bevat alle 
informatie van die soort”. Dit is een 
naïeve bewering die voorbij gaat aan 
het feit dat DNA verwerkt moet wor-
den om te leiden tot een individu. 
De verwerking gaat via eiwitten die, 
naast het DNA, óók worden overge-
dragen van moeder op kind. Maar 
zelfs ‘DNA + eiwitten’ geeft nog niet 
het volledige plaatje. Immers is, in 
dit geval, een antwoord nodig op de 
vraag hoe de chemische reacties pre-
cies werken. Mogelijk kun je dit spel-
letje ad infinitum herhalen. Al deze 
geneste contexten dragen bij aan de 
volledige set van informatie die nodig 
is om, zonder enige voorkennis, een 
individu te kunnen reproduceren.

De vraag is nu welke contexten nog 
wel en welke niet van belang zijn. 
Sterker nog, het is niet eens duide-
lijk of de monotoon stijgende rij van 
geneste contexten eindigt. Het enige 
wat we kunnen doen is ons er bij 
neerleggen dat om informatie tot je 
te nemen er een heel klein beetje ini-
tiële kennis nodig is die voorschrijft 
hoe je data verwerkt. De paradox 
ontbloot nu zichzelf: waar komt dit 
kleine entkristal aan informatie van-
daan?

GEWIS & Waarachtig
Tom
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GELIMBO 5 jáár!

Inmiddels bestaan wij al 5 jaar. 
Misschien sta je er niet 1, 2, 

3 bij stil, maar het mag duide-
lijk zijn dat dit best een lange 
tijd is. Sta er eens bij stil, zou ik 
zeggen, en bedenk wat jij 5 jaar 
geleden aan het doen was. Een 
ding staat echter als een huis, 
als je in de week van 28 novem-
ber tot 2 december bij GEWIS 
bent geweest, dan zal ieder zin-
tuig je hebben verteld dat er iets 
bijzonders gaande was. 

De lustrumweek naderde en de 
spanning liep hoog op bij GELIMBO. 
Taken waren verdeeld en iedereen 
wist wat hij of zij moest doen. De 
voorbereiding naar het lustrum le-
verde al een aantal memorable mo-
menten op. Eentje, waarbij ikzelf be-
trokken was, zal ik uitlichten.

Op zaterdag 26 november kreeg ik 
om 8:22 een sms’je van Yves met 
de mededeling dat hij voor de deur 
stond; klaar om te vertrekken. Ik 
was nog even rustig mijn boterham-
men naar binnen aan het werken en 
mijn haartjes aan het doen, je weet 
immers nooit wanneer je die ene per-

soon treft... Samen met Yves en Nic-
ky, die ons hielp (waarvoor dank!), 
zouden wij om 8:30 vertrekken naar 
Sterksel waar wij de ballen voor de 
ballenbak konden ophalen. Door-
dat het doen van mijn haartjes wat 
langer duurde dan normaal stond ik 
1120 seconden later buiten. Genoeg 
reden voor Yves om al een sms’je te 
sturen “Actie?”. Aangekomen op lo-
catie zag het er allemaal verlaten uit. 
Het contact met de ballenbak-dealer 
verliep via mij, dus ik ben maar een 

belletje gaan plegen. Helaas kreeg ik 
slecht nieuws te horen, vandaag was 
er niemand. Ai ai, stond ik daar met 
mijn pokerface Yves en Nicky te ver-
tellen dat er een communicatie-fout 
was gebeurd (lees: ik faalde). Het 
ergste was nog dat het ook Tosca 
verteld moest gaan worden, zij was 
zelf nog op weg en zou ook helpen 
met het ophalen van de ballen. Yves 
en Nicky waarschuwden mij dat ik 
hoogstwaarschijnlijk levend gevild 
zou worden. Gelukkig viel het al-
lemaal wel mee. En toch zaten we 
zonder ballen. Aangekomen bij 
GEWIS hebben wij nog gebeld met 
de ballenbak-dealer en gelukkig 

was hij zondag wel op locatie. En zo 
stond er maandagochtend toch nog 
een schitterende bak met(!) ballen! 
Een lustrum zonder een ballenbak 
is namelijk zoals Sinterklaas zonder 
zwarte pieten, als wij de poll op de 
website van GEWIS mogen geloven.

De dag was aangebroken, maandag 
28 november, de dag waarop wij ons 
lustrum spectaculair zouden ope-
nen. Het eerste dat ik dacht die och-
tend toen ik opstond was dat alles 
hopelijk goed zou gaan met de bal-
lenbak; studenten zijn namelijk net 
kinderen. Je geeft ze een vinger en 

ze nemen je hele hand. Tosca zal on-
geveer hetzelfde gedacht hebben die 
dag, gezien haar vraag ‘s middags 
op facebook of de ballenbak er nog 
heelhuids bijstond. De avond kroop 
dichterbij en iedereen ging zich 
klaarmaken voor de opening. Rob, 
Yves en ik gingen ons verkleden en 
schminken. Geschminkt als huisro-
bots (in te krappe pijnlijke jurkjes) 
zouden wij twee dansjes opvoeren 
die ook in de Dieszitting 2012 zullen 
voorkomen. Voordat wij opkwamen 
herinner ik mij Yves nog zeggen dat 

hij zenuwachtig was, iets wat niet 
vaak voorkomt. Gelukkig hoefden 
wij allen nergens zenuwachtig voor 
te zijn, want het optreden en de bor-
rel achteraf waren beiden geweldig!

Dinsdag 29 november, de dag der 
dagen, GELIMBO viert zijn 5de ver-
jaardag. ‘s Avonds was er een Lim-
burgse bieren-borrel georganiseerd. 
Voor een paar euro kon iedereen 
verschillende, typische Limburgse 
bieren proberen - Alfa, Christoffel, 
Brand, Hertog Jan en Gulpener. 
Tijdens onze receptie werden wij 
gefeliciteerd door verschillende dis-

puten en kregen wij leuke cadeaus 
overhandigd. Na de Limburgse bie-
ren-borrel gingen wij samen met ons 
dispuut uit eten bij Le Connaisseur. 
Naast de overheerlijke gamba’s, 
waar iedereen die ze had gegeten de 
dag(en) erna een beetje ziekjes was 
(behalve ikzelf) werden er belangrij-
ke besluiten genomen. Wat te doen 
met onze huidige aspiranten, Barry 
en Wouter (ik dus)? Nou, het mo-
gen duidelijk wezen dat het dispuut 
heeft besloten om ons beiden te ac-
cepteren als volwaardige leden van 
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GELIMBO (joepie!). Zoals iedereen 
weet zijn Mattijn en Florian inmid-
dels afgestudeerd en hebben beiden 
inmiddels, gedeeltelijk, het studen-
tenleven achter zich gelaten. Om de 
nieuwe generatie GELIMBO-leden 
volledig de ruimte te geven voor het 
varen van een eigen koers is de GE-
LIMBO-senaat opgericht, waarvan 
Mattijn en Florian de eerste twee 
leden zijn. Beide heren kregen een 
mooie medaille opgeprikt!

Kevin ten Braak was gezellig met 
ons naar Le Connaisseur. Natuurlijk 
had dit een reden, hij had ons na-
melijk een brief gestuurd met daarin 
zijn motivatie om aspirant te worden 
van GELIMBO. Na enig gesteggel en 
een aantal goede en minder goede 
vragen en antwoorden werd besloten 
dat hij aspirant mocht worden. Op 
de drie feestelijke besluiten en het 
eerste lustrum werd geklonken (spe-
ciale bierenmenu, receptieshotjes, 
wijn bij het eten, prosecco, check!). 
Toen iedereen netjes zijn bordje leeg 
had gegeten lieten we Le Connais-
seur achter ons en vervolgden onze 
weg naar de Tipsy Duck waar het 

Bassie-en-Adriaan feest was (wel-
komstdrankje!). Waar wij als ca-
deautje gratis kaartjes voor hadden 
gekregen, dank aan de AC! Eenmaal 
daar aangekomen ging het feest nog 
door tot in de late uurtjes met nog 
meer alcohol en lekkere bittergarni-
tuur. 

Woensdag 30 november, the day af-
ter, had onze cultuur-luitenant een 
pracht van een activiteit op de kaart 
gezet. Namelijk: carnavalmaskers 
maken. Tijdens de activiteit kregen 
GEWIS’ers de kans om hun eigen 
creativiteit naar boven te laten ko-
men. Ze kregen maskers en konden 
deze vervolgens versieren met de 
nodige attributen. Er werden zeer 
mooie maskers gemaakt, zo heb ik 
er een gezien van GEPWNAGE met 
Pacman, een groene (of was het 
een paarse?) van Leanne, het lieve-
heersbeestje masker van Christine 
en meer! Hoewel het allemaal stuk 
voor stuk prachtige maskers waren 
konden zij niet opboksen tegen het 
masker van Petra van Helder! Voor 
de foto’s kijk op www.gewis.nl/fotos.

Donderdag 1 december stond de 
spelletjesmiddag op het programma. 
Altijd voor ieder wat wils, getuige de 
hoeveelheid spelletjes die uit de kast 
werden getrokken. Zo werd er na-
tuurlijk gerikt maar ook andere spel-
letjes kregen de nodige tijd en aan-
dacht van de fanatieke GEWIS’ers, 
zoals Alexandria en Di Xit. Na de 
spelletjes stond de wekelijkse GE-
WIS borrel weer voor de deur waar 
wij nog een keer zijn gefeliciteerd 
door het dispuut B.O.O.M.. Na de 
borrel gingen enkele van ons gezel-
lig de stad in om nog even hard te 
knallen!

Vrijdag 2 december. Oef, iedere keer 
zeg je weer tegen jezelf:  “nee, va na-
vond hou ik mij in,” máár toch gaat 
het dan mis. Ik denk... nee, ik weet 
dat dit voor velen van jullie herken-
baar is, gezien de opkomst bij het 
katerontbijt bij GEWIS. GELIMBO 
heeft toen weer voor de nodige ont-
bijtjes (150!) gezorgd, die naar wat 
ik heb gehoord net zo lekker waren 
zoals mam’s ze maakte. 

Na de pauze werd alles opgeruimd 
en werden de nodige spullen weer 
terug de dozen in gedaan. En zo 
kwam er een einde aan het eerste 
lustrum van dispuut GELIMBO. 
Een lustrum waar wij allen later 
trots op terug kunnen kijken – en 
zullen denken “wat was dat leuke 
en goeie tijd” – en zeggen “weet je 
nog, die BV in de ballenbak?”  

Wij bedanken iedereen voor de fe-
licitaties, kaarten en gezelligheid 
tijdens ons lustrum en de afgelopen 
5 jaar, hopelijk zien we jullie terug 
tijdens onze 5de Dieszitting; 13 fe-
bruari in het Gaslab. 

Hoie, 

Wouter Geelen
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Interview Alexander Serebrenik

Wat wou je vroeger worden?
Wat ik nu ben, ik heb altijd al on-
derzoek willen doen. Een vriend van 
mijn ouders deed onderzoek en dat 
vond ik erg interessant.

Waar heb je op de middelbare 
school gezeten?
In Moskou. Ik ben toen door een 
selectie toegelaten tot een richting 
waarin ik meer informatica, natuur-
kunde en wiskunde kreeg.

Welke vakken vond je leuk op de 
middelbare school?
Ik vond wiskunde het leukste. Ge-
schiedenis vond ik ook altijd erg 
interessant, helaas was mijn eerste 
leerkracht een beetje saai. We leer-
den veel met datums. In het laatste 
jaar was het leuker, toen ging het 
meer over de relaties tussen de lan-
den. Ik vind het spijtig dat ik er nooit 
iets mee gedaan heb.

Zou je het anders doen als je het 
over kon doen?
Als ik het over kon doen zou ik tus-
sendoor graag iets met geschiedenis 
doen, bijvoorbeeld een minor.

Wat heb je gestudeerd en waar?
Ik heb in Jeruzalem een dubbele 
bachelor wiskunde en informa-
tica gedaan en daarna een master 
in informatica. Eerst wou ik alleen 
wiskunde gaan studeren maar voor 
de bachelor moesten we een toela-

Speel je ook wel eens games?
Ik speel wel eens traditionele spel-
len, maar dan online. Ik vind Scrab-
ble erg leuk omdat het goed is voor je 
taalontwikkeling.
Verder vind ik Kakuro een erg leuk 
spelletje.

Wat doe je buiten instructies ge-
ven?
Momenteel ben ik bezig met Soft-
ware Evolution, een mastervak dat 
ik volgend semester zelf zal geven en 
dat tevens mijn onderzoeksgebied is.
In sofware-evolutie bestudeert men 
hoe software verandert, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van onderhoud. 
Onderhoud van software is soms 
belangrijker dan correctheid: soms 
kost een fout minder dan het vol-
ledig verbeteren van die fout. Een 
ander aspect van software-evolutie-
onderzoek bestaat uit het bestu-
deren van de meer sociale aspec-
ten van softwareontwikkeling. Hoe 
werken bijvoorbeeld de mensen die 
software bouwen en onderhouden? 
Welke gevolgen heeft dat voor de 
software zelf? Wisten jullie bijvoor-
beeld dat je op vrijdag beter niet pro-
grammeert? Het is aangetoond dat 
er meer fouten worden gemaakt op 
vrijdag, omdat je dan al uitkijkt naar 
het weekend.

Hoe wil je overkomen op studen-
ten?
Ik wil graag vriendelijk en professi-
oneel overkomen. Onderwijzen vind 
ik gewoon leuk. Van de interactie 
met de studenten krijg ik een adre-
nalinestoot. 
Ik denk dat het moeilijk is om te on-
derwijzen als je geen onderzoek doet. 
Zeker op masterniveau zijn onder-
zoek en onderwijs onafscheidelijk. 
Enerzijds hebben we bijvoorbeeld 
onlangs een paper gepubliceerd 
over hoe software in SEP-groepjes 
ontwikkeld kan worden, anderzijds 
vertel ik de studenten dan over die 
recente onderzoeksresultaten. 

tingstest doen. Voor informatica had 
je een hogere score nodig dan voor 
wiskunde. Omdat mijn score hoog 
was, koos ik informatica. Uiteinde-
lijk vond ik informatica toch leuker.

Hoe ben je in Nederland/België te-
recht gekomen?
Ik ben afgestudeerd op logisch pro-
grammeren. Tijdens mijn opleiding 
haalde ik veel informatie uit papers 
van de Katholieke Universiteit Leu-
ven. Daarom besliste ik om voor een 
promotie naar Leuven te gaan, naar 
de onderzoeksgroep die de papers 
publiceerde. Na mijn promotie deed 
ik 6 maanden een postdoc in een mi-
litaire school in Frankrijk.

Waarom Eindhoven?
Na het postdoc solliciteerde ik hier 
omdat het in de buurt was van Bel-
gië. 
Ik begon bij LaQuSo, dat toen nog in 
de oprichtingsfase zat. Daar heb ik 4 
jaar gewerkt en daarna ben ik naar 
Software Engineering and Techno-
logy (SET) gegaan.
Nu ben ik nog betrokken bij 3 pro-
jecten van LaQuSo.

Heb je bij een studenten- of stu-
dievereniging gezeten?
Formeel gezien heb ik wel bij een 
studievereniging gezeten, maar al-
leen omdat ik dan korting kreeg op 
boeken en papierartikelen.

Wat zijn je hobby’s en wat doe je 
in je vrije tijd?
Ik heb nauwelijks vrije tijd. De me-
dewerkers kunnen kiezen tussen 
de zesendertiguren- of veertiguren-
week, maar zelfs met een veertig-
urenweek werk ik, zoals vele colle-
ga’s, ook nog vaak ‘s avonds.
Ik probeer wel te lezen, maar dat is 
de laatste tijd geminderd. Wel zit ik 
regelmatig op het internet. Je kent 
het wel, de facebooktoestanden 
enzo.

Lees je de Supremum?
Ja, altijd.
Wat is je favoriete rubriek?
Mijn favoriete rubrieken zijn het on-
derzoek en het stuk van de decaan. 
Daarnaast vind ik het leuk om de 
stemmen van de studenten te horen, 
hoewel het studentenleven over-
komt alsof er alleen maar gedronken 
wordt. Ook de infima’s zijn erg leuk.
Wel mis ik de grote kerstpuzzel, 
waar je de hele kerstvakantie lekker 
aan kan puzzelen.

Maak je de puzzel?
Niet altijd, maar soms wel. Ik heb 
zelfs een keer gewonnen.

Kan je een week zonder internet?
Moeilijk. Ik moet mijn inkomende e-
mails kunnen opvolgen, anders ont-
ploft mijn mailbox.
Verder ligt het eraan welke week, 
een week in de vakantie bijvoorbeeld 
zal wel lukken.

Hoe onthoud je iedereens naam?
Ik gebruik vaak Oase om de foto’s te 
bekijken, maar sommige studenten 
hebben geen foto in het systeem. 
Soms is ook hun uiterlijk zodanig 
veranderd dat ze haast onherken-
baar zijn. Verder vraag ik veel naar 
namen: veel voorkomende namen 
zijn wel altijd moeilijker te onthou-
den.

Favorieten:
Film: Trois couleurs: Bleu
Eten: Veel. Escargots, bittere choco-
lade, moelleux. Zelf kan ik niet ko-
ken, maar mijn man is beroepskok.
Muziek: Ik hou van veel genres in de 
muziek, maar in elk geval niet van 
metal
Boek: Recent heb ik een boek gele-
zen in het Hebreeuws, Reis van een 
personeelsverantwoordelijke, een 
soort van thriller.
Dier: Yorkshire terriër, ik heb er zelf 
twee.

Naam: Alexander Serebrenik
Leeftijd: 36
Woonplaats: Hamont-Achel (Bel-
gië)
Geboorteplaats: Moskou, Sovjet-
Unie
Getrouwd: Ja, met de man van 
mijn dromen :D
Kinderen: Twee honden
Talen: Nederlands, Engels, 
Vlaams, Frans, Hebreeuws en 
Russisch
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Je moeder: Rick Staals

Ik vind het echt heel leuk dat 
ik gevraagd ben om een stukje 

voor jullie blad te schrijven. Ik 
zal me eerst even voorstellen. 
Mijn naam is Angelique Staals, 
ik ben 45 jaar en ondertussen 21 
jaar getrouwd met Ludovic. We 
hebben 2 zoons, waarvan Rick 
de oudste is. Onze jongste zoon 
heet Koen en is 14 jaar. Ik werk 
parttime op een financiële admi-
nistratie.

20 jaar geleden op 4 december 1991 
zag Rick voor het eerst het levens-
licht om 19.10 uur in het ziekenhuis 
van Geldrop. Na een voor hem hele 
moeilijke bevalling kwam hij met 
zuurstofgebrek ter wereld. Even heel 
spannend, maar na reanimatie ging 
het goed met hem. Maar liefst 58 cm 
en 4070 gram. 

Acht maanden lang borstvoeding, 
want Rick had geen behoefte aan 

geen activiteit die hij overslaat. 
Soms ziet hij pips van vermoeidheid, 
maar dat wuift hij dan weg met een 
big smile.

Dan vertelt hij vol enthousiasme hoe 
leuk het allemaal is en hoe leuk het 
leven eigenlijk wel is.

Supertrots ben ik op mijn lieve, in-
telligente, sociale, humorvolle zoon.

Verder wens ik iedereen een hele 
fijne kerstvakantie, fijne feestdagen 
en een gezellig, gelukkig en gezond 
2012.

Angelique

tijdens het katerontbijt.

Toen Rick besloot om naar de TU/e 
te gaan kon hij niet zo goed kiezen 
tussen wiskunde en informatica, 
dus maar begonnen met een dubbe-
le P. Maar al snel bleek dat zijn hart 
bij Technische Wiskunde lag. 

Hij zit nu in zijn derde studiejaar. Hij 
heeft het dan ook erg naar zijn zin en 
heeft een superleuke vriendenkring 
om zich heen gebouwd, waarvan ik 
soms ook mag meegenieten. Omdat 
wij dicht bij de TU/e wonen, woont 
Rick nog lekker thuis.

Veel tijd steekt hij in GEWIS en dat 
is ook zijn grote passie. Er is bijna 

de fles, maar dat heeft hij al ruim-
schoots gecompenseerd.

Een leuke, gezellige baby, peuter en 
kleuter. Dol op Lego en K’nex en dol 
op Disney video’s, die hij woord voor 
woord kon meepraten. We zijn dan 
ook drie keer met hem naar Eurodis-
ney geweest. 

Toen Rick anderhalf jaar oud was 
zijn we verhuisd naar Eindhoven. 
Met 4 jaar ging Rick naar OBS ’t 
Karregat, waar eigenlijk al heel snel 
bleek dat hij zich ging vervelen.

In oktober van groep 2 hebben we 
besloten om hem naar groep 3 te la-
ten gaan. Vervolgens vond Rick het 
heerlijk op school.

Daarna gymnasium gedaan op het 
Lorentz Casimir Lyceum waar wis-
kunde toch wel favoriet was. 

Rick had veel hobby’s: denk-
sporten en dan vooral Japanse 
puzzels, lezen tot hij erbij neer-
viel met schrijvers als Tolkien, 
Stephen King, Dan Brown en 
natuurlijk alle Harry Potter-
boeken.

Heel veel leuke vakanties met 
de hele familie in Spanje of 
Tsjechië. Ook in de winter op 
wintersport.

Nu zijn daar ook nog het bezoe-
ken aan schouwburg en rock-
concerten bijgekomen. Met als 
hoogtepunt afgelopen zomer 
tien dagen Sziget.

Rick werkt al sinds zijn 16de 
bij Apotheek Haagdijk, waar hij 
het erg naar zijn zin heeft. Ook 
lekker voor de nodige centjes, 
die hij dan weer kan uitgeven 
aan stappen en lekker uit eten. 
Rick houdt erg van lekker eten. 
Denk ook aan eieren bakken 

I
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Jesper: “Zo fijn om na een sabbatical weer bij GEWIS rond te lopen.”
Peter: “Sabbatical, geen minor gedaan?”
Jesper: “Sommige noemen het een minor bedrijfskunde, ik vond het een 
sabbatical.”

Christina: “Hej, mijn Sultanas zijn weg...!”
Peter: “Delete cookies?”

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

(In de pauze zegt Marlous iets onverstaanbaars)
Jasper: “Wacht ik kom even een factor twee dichterbij.”
Nijhuis: “Het is toch factor een half?”
Jasper: “Ik ga toch twee keer zo dichtbij staan?”
Nijhuis: “Oh, je definieert dichtbij als 1/(ver weg), dan kan het...”



3736

Va
ne

ss
a 

Re
st

re
po

 U
ri
be

   

e
d
u
c
a
ti
o
n

Actionability of Dashboards

My thesis was going to be 
about simulation of an in-

continence system, but it was 
not. It was going to be some-
thing to optimize project ma-
nagement processes, but for se-
veral reasons it did not happen 
either. After looking for a nice 
assignment together with my su-
pervisor, I ended up working on 
something that I never thought 
about before: performance dash-
boards. It was carried out at the 
visualization company Magna-
view B.V.

The topic set by the supervisor from 
the company was Actionability of 
dashboards. If that sounds unfami-
liar to you, it is ok because it was the 
same for me at the beginning. I nee-
ded to get to know about visualiza-
tion of course. But the difficult part 
was finding out what my supervisor 
meant exactly with actionability and 
the actual purpose of my project.

After some discussions, meetings 
and a bunch of emails, I finally got 
the idea. To summarize, the goal was 

finding a way to make dashboards 
(the screen where the performance 
of the company is shown including 
Key Performance Indicators and 
visual representations) more helpful 
for the user to make decisions and 
to take actions based on the results 
presented.

According to previous research and 
the experts that were supervising 
me, the visualization community 
had already made a lot of progress in 
the way to gather data and to show 
the most relevant patterns in dash-
boards.  Also, there was progress in 
research about the way the visual 
system interprets colors, shapes, 
positions, groups of elements, etc. 
everything with the purpose of sup-
porting the user in being aware of 
what is going on in their companies. 
However, there was still a gap. The 
information presented in such a 
nice and beautiful way was not ‘acti-
onable’ enough (did not support the 
user to take action) and therefore 
was not useful for the generation of 
business value (which means profit 
:) ). And there is my role; I needed to 

have been already applied by the ex-
perts in visualization and of course 
needed to be taken into account for 
my solution.

Ok, that part was interesting but 
still it was about what already ex ist-
ed. Now, my contribution. I started 
giving a proper definition for actio-
nability (because there was none in 
the literature). This definition was 
focused on dashboards and the im-
portance of helping the user to take 
actions in time. I identified the steps 
from the moment when data is ga-
thered until the moment when the 
business value is generated. The 
main properties of dashboards were 
discovered as well. Properties such 
as comprehensibility, context, alert-
ness and explanation showed to be 
the ones that already had support by 
existing dashboards and research. 
But collaboration, support for cre-
ativity, recommendation, prediction 
and measurability lacked attention.

Also, I noticed there were two 
perspectives that seemed to be in 
opposite directions but both equally 
important. On the one side, some 
authors mentioned the relevance of 
presenting information that could 
be understood very fast, they basi-
cally said that time and business 
value are inversely proportional. If 
you spend more time in taking the 

find out what was 
missing in order to 
bridge that gap.

The initial phase 
of the project was 
really interesting. 
For the first time 
in my career I nee-
ded to focus more 
on the user and 
social perspective 
than on the tech-
nical part. I even 
had a look at some 
psychological ap-
proaches, for in-
stance, cognitive 
engineering in order to understand 
user behavior. Subjectivity, social/
cultural differences and environ-
ment are some of the factors that 
make it difficult to research any 
topic related to decision making or 
human-based activities. There are 
no formulas, equations or algo-
rithms that can give a unique solu-
tion. How could I make sure that the 
user will take action after looking at 
the information? How can I know 
their way of understanding infor-
mation? Almost impossible!  But it 
made my project just more challen-
ging, which is good.

During my literature review, I found it 
quite interesting that despite the pro-
blems related to subjectivity, there 
exist standards and results based on 
serious research where many peop-
le’s responses are observed. There 
is, for instance, the Gestalt theory 
that explains some principles follo-
wed by the visual system like Proxi-
mity, Similarity and Relative size. 
There is also a company that does 
research on user-centered design 
and did a study about eye-tracking, 
which demonstrates that the human 
eye looks first at the center and then 
at the top-left part of the screen. 
Findings like that one are useful to 
place the most relevant information 
where the user is probably going to 
look first. Those principles and facts 
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action, the profit for your company 
will be less. On the other side, there 
was the property related to explana-
tion which has to do with the pos-
sibility to answer why something 
is happening. It means that when 
the user looks at some results and 
knows what is going on in the com-
pany, they should be able to under-
stand the reasons and get detailed 
information. But in order to get more 
explanation we require more time. 
So, how to present information that 
gives enough explanation without 
making the user spend a lot of time 
on it? This was what I focused on 
during the next phases of the pro-
ject.

The researchers who proposed time 
optimization mentioned the one-
single screen idea, which most of  
the time looks like a display satu-
rated with data that does not make 
sense, sacrificing explanation. On 
the other hand, the ones that pro-
posed explanation suggested drill-
down functionalities, connections 
to business applications, pop-ups 
with other charts, which sacrifice 
valuable seconds of our time. Thus, 
my solution proposes a single screen 
including as much information as 
you can have but taking into consi-
deration the relation between all the 
elements presented in the screen. 
When it is not possible to include 
something because it is unrelated, it 
should not be included and sadly a 
connection will be needed. The Key 
Performance Indicators included in 
the single-screen need to be related 
and explain each other. Now, how to 
do that?

I realized that I needed to narrow the 
scope to the concept of visual repre-
sentation because if I have actiona-
ble visual representations, the dash-
boards containing them will have 
more actionability too. Then, I star-
ted looking for ideas of visual repre-
sentations that were ‘self-explained’. 
I compared pie charts, bar charts, 

waterfall charts, among others. 
Each of them was useful depending 
of the purpose of the information, 
but it was always necessary to in-
clude another visual representation 
or connection with explanation. It 
was when I evaluated the break-
down board, when it turned out to 
be the most proper solution. It was 
based on a suggestion of a Magna-
view client. I reviewed it, compared 
it with other visual representations 
and made modifications. This type 
of chart presents information in pro-
gressively decreasing proportions. It 
shows several indicators, which ex-
plain each other since every value is 
a fraction of another one.

My solution also includes a tree 
that shows the goals of the organi-
zation represented in a tree struc-
ture. These goals have suggestions 
about actions to take and connec-
tions to visual representations like 
the break-down board. The purpose 
was offering the user an overview of 
the status of the company and the 
possibility to see which objectives 
are affected by the execution of every 
action.

The solution was assessed by some 
clients of Magnaview, whose feed-
back was very positive. They are 
looking forward to have it implemen-
ted in their companies. Unfortuna-
tely, a complete implementation in 
the Magnaview software was not 
done during the project because of 
lack of time. But a simple prototype 
was implemented as an initial step 
and Magnaview will build it into its 
software package soon.

I really enjoyed the project. I learnt 
a lot about visualization and social 
issues related to computer science. 
Also, I got to practice my Dutch 
since Magnaview is a totally Dutch 
company. And the best of all: I got 
a nice grade at the end and felt very 
proud of my work.

EJC12-1 War on Drugs

Toen ik op dinsdag-
morgen 22 novem-

ber wakker werd en 
de regen tegen mijn 
raam hoorde tikken, 
werd ik al een beetje 
nerveus. Het zou van-
daag toch droog blij-
ven?

Wij zouden met onze 
EJC namelijk die avond 
onze activiteit War on 
Drugs houden en dat 
zou buiten gebeuren. 
Gelukkig werd het al snel droog en 
dat zou het gelukkig de hele avond 
blijven.  Rond een uur of zes arri-
veerden de pizza’s en konden de ma-
gen worden gevuld. Tegen half zeven 
was iedereen binnengedruppeld bij 
GEWIS en kon onze activiteit echt 
beginnen.

We begonnen met een filmpje om 
duidelijk te maken wat je moest 
doen tijdens de activiteit. Na een 
paar filmpjes met halfnaakte vrou-
wen, lukte het uiteindelijk om onze 
film op het scherm te krijgen. Na de 
bierestafette voor het meeste geld 
konden de groepjes naar buiten.

Alle groepjes gingen fanatiek op 
zoek naar een maffiabaas om drugs 
voor hun geld te krijgen. De meeste 

groepjes te voet, maar een aantal 
ook met de auto of fiets.

Natuurlijk moesten deze drugs weer 
verkocht worden aan de goed ver-
stopte junks, want dat was de enige 
manier om zo veel mogelijk geld te 
verdienen en dus de activiteit te win-
nen. De politiemannen (en vrouw?) 
probeerden deze handel tegen te 
gaan, maar dat mislukte soms. Na 
een tijdje leek namelijk alles wel ver-
handelbaar te zijn. Dingen als kerst-
mutsen, politiepetten en bier werden 
verhandeld voor drugs of geld. Ook 
probeerden mensen een maffiaba-
zin te gijzelen, maar die liet dit niet 
gebeuren en sloeg zelfs iemand een 
bloedneus.

Na een tijdje geruild te hebben werd 
iedereen weer binnengeroepen voor 

de prijsuitreiking en 
natuurlijk een lekker 
biertje bij GEWIS. Na al 
het geld en attributen 
geteld te hebben, was 
B.O.O.M. de uiteindelij-
ke winnaar van onze ac-
tiviteit en kregen daar-
voor een heerlijke taart 
en een dvd in stijl. Het 
was een zeer geslaagde 
activiteit en wij van 
EJC12-1 hopen ieder 
van jullie weer terug te 
zien op ons feest!

EJC12-1 War on Drugs
M

yrte de Juncker (EJC
12-1)
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Model-gedreven software ontwikkeling

In 1983 ging ik informatica stu-
deren aan de Technische Ho-

geschool in Twente. Ik had wei-
nig trek om aan een algemene 
universiteit te studeren waar het 
academisch gezever mij van wei-
nig nut leek. Daarentegen keek 
ik hoog op bij ingenieurs die in 
staat zijn systemen te maken bo-
ven de menselijke macht. Ingeni-
eur is wat ik wilde worden.

Groot was de teleurstelling toen ik 
afgestudeerd was. Ik had het gevoel
dat ik alles kon maken. Geavan-
ceerde microprocessoren, bedrijfsys-
temen, databases, operating syste-
men en compilers. Niet alleen mijn 
software maar alle software leek te 
barsten van de bugs en niemand 
leek daar fundamenteel iets tegen te 
kunnen doen. Dat beschouw ik niet 
als ingenieurskwaliteit. Het vinden 
van praktische maar effectieve me-
thoden om de kwaliteit van software 
te verbeteren beschouw ik sindsdien
als mijn doel.

In de beginjaren van het onderzoek 
richtte ik me vooral op het model-
leren van bestaande systeemcom-
ponenten met process algebra’s die 
zo uitgebreid waren dat we op nette 
wijze alle aspecten konden modelle-
ren. Handmatig rekenden we uit of 
de modellen correct waren. De resul-
taten waren ontluisterend. Alle sy-
stemen die we onder handen namen
bleken fout. En altijd ging het om 
iets dieper liggende problemen die 
niet meteen optraden. De meest op-
vallende fouten waren er wel uitge-
ziekt.

Een belangrijke les was dat je niet 
kan verwachten dat gevonden fouten 
werden gewaardeerd. Een ernstige 
fout in een van Philips belangrijkste
televisiegerelateerde protocollen 
werd domweg ontkend. Ook zijn be-
drijven niet zomaar zo begaan met 
hun eigen softwareveiligheid dat 

ze de methodes overnemen. Nadat 
we bij een spoorwegbedrijf had-
den vastgesteld dat seinpalen op de 
spoorbaan andere kleuren konden 
aangeven dan de centrale computer 
voorschreef, en we de totale correct-
heid na reparatie volledig konden 
bewijzen, verwachtten we dat deze 
technologie binnen een jaar de norm 
zou worden. Dat was 16 jaar gele-
den, en er is niets gebeurd.

Na enkel jaren moest ik vaststellen 
dat handmatig bewijzen niet efficiënt 
is en dat we systematisch aan tools 
moesten gaan werken die de bewij-
zen voor ons deden. Er was een bij-
komende reden, namelijk dat ik zag 
dat bijna alle onderzoeksgroepen in 
de informatica over software pra-
ten, maar dat er maar weinig zijn 
die echte ervaring hebben met het 
langjarig werken aan grote complete 
softwareprojecten. 

Zo’n groot softwareproject met de 
ambitie het ingenieurswaardig en 
foutloos te doen, en om tegelijkertijd 
een werkend en efficiënt systeem te 
hebben dat zich kan meten met de 
beste gelijksoortige systemen in de 
wereld is inderdaad uiterst leerzaam. 
Een groot verschil met “normaal 
onderzoek” is dat beslissingen uit 
het verleden je blijven achtervolgen. 
Een ongelukkige theorie of stupide 
fout in een wetenschappelijke publi-
catie kun je eenvoudig negeren. Een 
niet-optimale keuze in de software is 
bijna niet uit te roeien. 

Door de jaren heen krijgt software 
ook te maken met de wet van de 
toenemende entropie. Alle software-
componenten grijpen steeds meer op 
elkaar in waardoor een noodzake-
lijke verbetering op een aspect, niet 
te voorziene bijeffecten op andere 
aspecten heeft. Het overzicht over de 
precieze samenhang gaat bij bijna 
ieder groot softwaresysteem verlo-
ren. 

We hebben allerlei methoden aan 
het werk gezet om te leren hoe we 
grip krijgen op zo’n softwarestruc-
tuur. Bijvoorbeeld draaien we dage-
lijks duizenden testen, en voegen we 
regelmatig testen toe. De conclusie 
is dat dit effectief maar volstrekt niet 
afdoende is. Veel effectiever is geran-
domiseerd testen, maar dat werkt 
vaak alleen op goed gedefinieerde 
aspecten en is zeer tijdsintensief.

Aan het andere eind van het spec-
trum hebben we gewerkt aan het 
computergecontroleerd absoluut 
correct bewijzen van zekere aspecten 
van de toolset. Dit is dodelijk effec-
tief in de zin dat er fouten boven wa-
ter komen die we op geen enkele ma-
nier hadden kunnen vinden. Maar 
ongelukkigerwijs is deze techniek 
niet efficiënt. Het kost jaren om een
aspect van de code op deze wijze cor-
rect te bewijzen. 

Maar wat wel erg goed lijkt te werken 
is om model-gebaseerd te werken. 
We beschrijven zekere aspecten van 
de software wiskundig, zoals bijvoor-
beeld de herschrijfregels voor de da-
tatypes in de software. Hieruit gene-
reren we de gewenste code. Omdat 
het wiskundige model compact is, is 
het relatief eenvoudig dat correct te 
krijgen, en kunnen we zelfs de cor-
rectheid in beperkte tijd bewijzen. 
Alhoewel de gegenereerde code vaak 
minder efficiënt is weegt de betrouw-
baarheid van deze manier van wer-
ken meer dan op tegen de nadelen.

Jammer genoeg heeft ieder aspect 
zijn eigen modelleringmethode no-
dig, en die bestaan vaak helemaal 

niet. Voor de syntaxen die een rol 
spelen zijn contextvrije gramma-
tica’s de norm, al komen die helaas 
ook in vele varianten. Voor het spe-
cificeren van typecorrectheid is er 
geen geaccepteerde modellerings-
methode. Voor het genereren van 
datastructuren gebruiken we ad-hoc 
schema’s en herschrijfregels. Voor 
de algoritmes zit er weinig anders 
op algoritmes in pseudocode te be-
schrijven die we dan handmatig 
naar C++ omzetten. Zolang er hier 
geen standaarden bestaan moeten 
we zelf de softwaregeneratie- en vali-
datiesoftware maken.

Maar op dit moment denk ik dat de 
weg vooruit naar ingenieurswaardige 
software via de model-gedreven soft-
waregeneratie loopt. Een mooi voor-
beeld is Philips Healthcare dat op dit 
moment in Nederland een voorloper 
op het gebied van softwareontwikke-
ling kan worden genoemd. De soft-
ware voor röntgenscanners wordt 
sinds enkele jaren uit correct bewe-
zen modellen gegenereerd. We heb-
ben precies geteld hoeveel fouten er 
gedurende de bouw van de systemen 
moesten worden hersteld voor en na 
invoering van deze nieuwe methode.
De conclusie was dat er sprake was 
van een reductie van het aantal fou-
ten met een factor 10. Een medewer-
ker van Philips omschreef zijn erva-
ring alsvolgt: “Bij de eerste testronde
zaten we allemaal klaar om te smul-
len van alle fouten die we gingen vin-
den. Maar het was ongelovelijk, we 
vonden er geen”. Foutloos bij eerste 
oplevering. Dat had hij nog nooit ge-
zien...
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I.V.V Bourgondisch Weekend 2011

Vrijdag 9 december begon me-
nig GEWIS-hart weer sneller 

te kloppen. Nee, de goedheilig-
man was al naar Hispanië ver-
trokken, en de kerstman liet 
nog even op zich wachten; het 
bourgondisch weekend ging van 
start. De wagens werden aange-
slingerd om vervolgens koers te 
zetten naar Ammeldingen, Duits-
land. Om verhaaltechnische re-
denen zal de reis, hoewel deze 
cruciaal was om de locatie te 
bereiken, buiten beschouwing 
gelaten worden.

Smachtend naar een warme maal-
tijd werd eenieder bedwelmd door 
de sfeer die onze herberg uitademde. 
Eikenhout in overvloed, schilderij-
tjes aan de muren, een heuse tocht-
zolder, bedden waar Karl Marx nog 
op gelegen kan hebben. Voeg daar 
een jachthoorn en een serranoham 

met bijpassend voetstuk aan toe, 
en je zou een idee kunnen krijgen 
van ons gemoed. Met dank aan de 
kookcommissie kon een smakelijke 
maaltijd van vlees, groenten en pas-
ta naar binnen geschoven worden; 
hetgeen onze magen goed deed.

Wijn plengde in ruime hoeveelhe-
den. Het gebeuren werd door één 
der aanwezigen als volgt omgeschre-
ven: “Het is net een GEWIS-borrel, 
maar dan met wijn en 200 kilome-
ter verderop.” Naast alle aangename 
momenten op verbaal en muzikaal 

gebied besloot de avond zich des-
ondanks in dubio. Toen iedereen 
zichzelf ten ruste had gelegd besloot 
ene heer Timmerman het hogerop te 
zoeken. De eens zo sfeervolle zolder 
was aardedonker, en de enige uit-
weg leek het dakraam van waaruit 
een balkon uitnodigend lonkte. Hij 
opende het raam en... Op een sme-
rige pantalon na is alles goed afgelo-
pen. 20 meter aan samengestampte 
bladeren op de schuine dakrand is 
een stille getuige. 

De volgende dag stond een bezoek 
aan een kasteel op het programma 
dat op een manshoog schaakspel 
na zijn verwachtingen niet waar kon 
maken. De rest van de toch al laat 
gestarte dag stond in het teken van 
wat komen ging: de dinnershow.

De praeses van Het Dispuut voltrok 
de officiële en tevens officieuze ope-
ning, waarbij de nieuwkomers én 
de veteranen werden be-applaudi-
seerd. Het is altijd mooi om te zien 
dat mensen met waardering voor het 
weekend besluiten het volgende jaar 
weer mee te gaan.

 
Amuse van zalmmousse
Het is namelijk zo dat I.V.V een he-
rendispuut is. Desondanks dragen 
‘de vrouwen van I.V.V’ naast hun 
elegante jurken ook altijd hun steen-
tje bij op zo’n avond. Neem nu me-
juffrouw Beckers die ons allen ver-
raste met haar vioolspel. 
 
Vitello tonnato
Sanders gaf een bloemlezing over 
wijn met een filosofische inslag. De 
act van de feuten startte als strijd 
tussen wit en geel. Eduard stak van 
wal met een carnavalesque meezin-
ger die erg goed in de smaak viel. 
Lloyd behoedde de meute voor een 
recessie op taalkundig gebied. Maar 
goed, met een gezamelijk slotlied 
werd de schijn van broederschap 
hooggehouden; zo zijn wij dan ook 
wel weer.
 
Tompoes van zwammen
Geschenken werden geschonken, 
jubilea bejubeld.

Paprikasoep
Het optreden van de vrouwen der 
dispuutsleden bediscussieerde de 
liefde. Vlakkentruien, dassen met 
vintage print en gedichten kwamen 
langs. Een starring role was wegge-
legd voor Sanders die onverwachts 
de koning van de bh-bandjes bleek.  
 
Champagne citroen spoom
Pieter Ceelen, voor de gelegenheid 
omgedoopt tot Pieter Post, had voor 
elke tafelgast een persoonlijke op-
dracht in briefvorm wat leidde tot 
een verrassende tafelschikking. Deze 
stoelendans mag wat mij betreft als 
vast element in de dinnershow wor-
den opgenomen.

 
Champagne zuurkool met 
rollade
Om ons commerciële karakter te on-
derstrepen konden de gasten genie-
ten van het succesvolle Ik Hou Van 
I.V.V, met als team-captains Nijhuis 
en Timmerman. De show werd ech-
ter gestolen door Marianneke als 
presentatrice en Wong als meneer 
Wong, met koptelefoon! Ere wie ere 
toekomt. 
 
Chocolade soufflé, vanille 
roomijs en wilde bessen 
Naast het voortreffelijke eten maak-
ten de acts, de ene keer voorbereid, 
dan weer spontaan ontstaan, de din-
nershow tot een memorabele avond.

Bon! Ik zou willen afsluiten met een 
waarschuwing. Niet alleen behelst 
deze de kern van het bourgondisch 
weekend, het kan in ruimere zin als 
levensmotto worden opgevat. Denk 
daar maar eens over na.

Cave nil vino!

Denkend aan het bourgondisch weekend
zie ik tweeënveertig mensen

traag door ‘n Duitse herberg gaan
rijen ondenkbaar puike wijnen

als nectar der goden in mijn geheugen staan.

Uiteenzetting van de avond
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Sport: kayaking

Hello fellow readers, my name 
is Tom Vrancken and for this 

edition I was asked to write so-
mething about my favorite sport. 
As some of you do and most 
of you don’t know, my favorite 
sport is kayaking. It is one of the 
most versatile and fun sports of 
all, which I shall explain on this 
page. Because the kayak sport 
encompasses a wide range of 
disciplines and because my 
word count for this article is li-
mited, I will focus my writing on 
one particular discipline. 

To settle things right away, kayaking 
is not the same as rowing! There are 
a lot of differences on both technical 
level as with respect to the equip-
ment used. To name some; rowers 
face the direction of where they came 
from, kayakers face the direction to 
where they are headed. Rowers use 
an oar to propel their boat, kayakers 
use a paddle to do that. There are a 
lot more differences which I will not 
delve into here but if you want to 
know more you can ask me in per-
son sometime.

As I said kayaking is a very versatile 
sport that includes numerous disci-
plines, both recreational and compe-
titive. The most common disciplines 
are touring, sea kayaking, white-
water, slalom, canoe polo, flatwater 
racing, whitewater racing and free-
style. All of these disciplines require 

their own specific equipment and 
techniques. Because I can’t tell you 
about all of them, I will focus on flat-
water racing, which is the discipline 
that I spent most of my time on.

Like the name suggests flatwater 
racing is about racing on flatwater. 
You typically do this in some com-
petitive form where you race against 
other people. The rules are simple. 
You line up with nine boats at the 
start, everyone in their own lane. 
Then when the starter gives the sig-
nal you paddle as fast as possible 
to the finish line. The person that 
arrives first wins the match. Quite 
simple, isn’t it? Well to make things 
more fun there are several competi-
tion categories with different distan-
ces and boat types to choose from. 
The most common short track dis-
tances are: 200m, 500m and 1000m. 
For the long track these are: 2000m, 
3000m, 5000m and 10000m. Every-
thing longer than 10km belongs to 
the marathon category. Also one can 
choose to compete alone, with two or 
with four athletes per kayak.

Because an image tells more than 
a thousand words and because I 
ran out of space, I’ve included three 
links to some nice kayak videos. So 
if you’re interested you can see how 
it works in real life. If you want to try 
this awesome sport yourself you are 
welcome to contact me.
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Kevin ten Braak: “Ga je vanavond nog uit Rick, je kan blijven slapen als je 
wilt.”
Rick Lenders: “Maar ik woon een paar straten verderop zeg maar...”
Jasper Landa: “Huh? Heb je een kamer?”
Rick Lenders: “Bij wijze van spreken, ik woon in Geldrop.”
Kevin ten Braak: “Een paar straten Geldrop haha.”

Jasper tijdens het tafelvoetballen: “Alleen hard schieten is niet hard genoeg.”

Stephan van der Berkmortel, programming practicum: “Ik heb vandaag echt 
het concentratievermogen van een zak pinda’s.”

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

(Rik Hopmans komt het bestuurshok binnengelopen)
Rik: “Waar is de verbanddoos?”
Barry: “Je moeder is een verbanddoos!”
Rik: “En jouw moeder is een Belg. Dus.”

Christine probeert Vincent te beledigen: “Jij bent zo triviaal dat zelfs een 
inductiebewijs niet op je werkt!”

(Het is zeven uur geweest, Ylona komt GEWIS binnen)
Rick: “Ylona, hoe ben jij binnen gekomen, je hebt toch geen pasje?”
Mark: “In haar geval zijn er wel manieren om binnen te komen hoor...”
Barry: “Ja, die bewaker zei: ‘Jij mag best binnenkomen als ik mag binnen-
komen...’”

Kayaking on the web

www.youtube.com/watch?v=GvJ-XsdGywQ

www.youtube.com/watch?v=vQn5CL8Tj4s

www.youtube.com/watch?v=fpNS0cgtEaw
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Je kent het wel. Heb je einde-
lijk een leuk meisje ontmoet 

tijdens het stappen, neem je 
haar mee naar je kamer en dan 
ben je terug bij af. Dag meisje! 
Daarom vroeg Tom Nijhuis ons 
om hulp. En Room-make-over 
celebs M&L hielpen hem een 
handje. Hieronder vind je het 
rapport van de bende en de op-
lossing. Veel leesplezier!

Heb jij zelf een kamer die meisjes 
afschrikt of die wel een vrouwelijke 
touch kan gebruiken? Laat het dan 
weten via supremum@gewis.nl!

Voor
Om te beginnen vroegen wij senator 
Nijhuis enkele plaatjes te schieten 
van zijn kamer, zodat wij ons goed 
konden voorbereiden op ons bezoek. 
Uit deze foto’s bleek al gauw dat hij 
een aantal problemen had. Te be-
ginnen bij foto 1; ook al zit hier wel 
degelijk een meisje op zijn bed, het 
is helaas zijn huisgenote en zal dan 
ook nieuwe dames erg afschrikken. 
Verder is de locatie van het bed met 
zijn plaats in de hoek ook niet erg 
doordacht. Een echte heer laat zien 
dat hij wel degelijk van zijn nachtrust 
wil genieten en dat kan alleen als het 
een prominente plaats in de kamer 
inneemt. Ten derde is de plaats van 
de koelkast verre van optimaal. In 
het midden van de kamer nodigt dit 
object alleen maar uit tot eten, en 
tsja, zo blijf je dus dik! Een nadere 
analyse van de koelkast vertelde ons 
dat de koelkast vooral 5 liter water 

bevatte (de Ben en Jerry’s hebben 
we helaas niet gevonden). Al met al: 
genoeg werk aan de winkel!

Tijdens
Allereerst waren wij zeer te spreken 
over de staat waarin wij de kamer 
aantroffen. Het bed netjes opge-
maakt, de kleren in de kast en zelfs 
gestofzuigd (op het prullenbakje na, 
bah!). Tijd om de rolmaat tevoor-
schijn te halen en te kijken of onze 
geplande indeling zou passen in de 
kamer. En gezien wij wel een beetje 
kunnen rekenen, paste dit perfect. 
In de tussentijd heeft Leanne zich 
uitermate vermaakt met het uitpro-
beren van de afstandsbediening die 
naast het bed lag: deze stuurde alle 
lampen afzonderlijk aan en dat was 
dan ook erg spannend (vooral als 
Marlous even niks meer kon zien). 
Tijd om aan de slag te gaan. Om te 
beginnen hadden de muren een lik 
verf nodig. Subtiel als Tom is, stond 
de pot paarse verf al klaar. Geluk-
kig hadden wij in ons eigen scala 
aan kleuren een bijpassende pot verf 
mee, zodat de kamer er door de com-
binatie nog frisser uit zou komen te 
zien. Verder moesten er flink wat 
spullen onder het bed vandaan ge-
haald worden zodat we konden gaan 
schuiven met de indeling (Tom, je 
hebt bijna meer schoenen dan wij 
samen!). Daarbij kwamen we ook 
nog een gewicht tegen, wat we door 
de kamer hebben gerold, want tillen 
was te zwaar. Dus dames, onze Tom 
is een gespierde man!

Na
Het verven van de muren bleek al 
een goed begin. Het roze en paars 
was een perfecte combinatie om het 
vrouwelijke met het mannelijke te 
matchen en deze kamer de ultieme 
look te geven. De koelkast is naar de 
hoek verplaatst, zo ver mogelijk van 
het bed vandaan en naast het bu-
reau, zodat tijdens het studeren snel 
een glas koud water gepakt kan wor-
den. De leesstoel is verwisseld met 
het bed en staat nu in de hoek bij 
de verwarming en het raam, zodat 
er gezorgd wordt voor een optimale 
lichtinval, daar waar het zonlicht 
optimaal benut wordt en bij onvol-
doende lichtinval gebruik gemaakt 
kan worden van de afstandsbedie-
ning die de lamp bij de verwarming 
aanstuurt. Zo blijft het lezen en 
het gitaarspelen plezierig tijdens de 
avonduren en kan er een serenade 
gebracht worden als er een dame 
op de avond langskomt. De wasbak 
blijft op zijn plaats, wij zijn immers 
geen loodgieters. De inbouwkast la-
ten we voor wat het is, de schoenen 
leggen we netjes terug onder het 

2 Meiden, 1 dag, 1 mannenkamer

bed, samen met de verkeersborden 
die we van de muur hebben gehaald 
en het enorme kachel-ding dat we in 
zijn kamer aantroffen. De schilde-
rijen hangen we terug aan de mu-
ren, waarbij we goed letten dat de 
kleur van de lijst past bij de muur. 
De kamer heeft nu een slaaphoek, 
ontspanningshoek, studeerhoek en 
verzorgingshoek, waardoor het een 
compleet geheel is. Missie geslaagd! 
Wij geven het eindresultaat een 9,5. 

Nog enkele tips voor verbeteringen:
• Het dekbedovertrek kan iets stijl-
voller, zodat het niet lijkt dat je moe-
der het uit heeft gekozen.
• De inhoud van de koelkast mag 
uitgebreid worden met een reep cho-
cola (voor de dames) en paarse skit-
tles, om te matchen bij de muur.
• Als laatste is het handig om je gi-
taar af te stoffen, zodat het ook lijkt 
alsof je gitaar speelt.

Tom’s reactie:

De gebalanceerde kleurstellin-
gen, aangename wandbekleding 
en het algehele gebrek aan lom-
pigheid brengt mij werkelijk in 
aanraking met mijn sluimerende 
vrouwelijke kant. Alsook de be-
scheiden populatie van vrouwe-
lijk bezoek heeft tot heden niets 
dan lof gehad voor het werk van 
de beide dames.
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Tiramisu
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mengsel ontstaat.
Klop nu de eiwitten stijf (je moet de 
bak op zijn kop boven je hoofd kun-
nen houden) en meng deze vervol-
gens met het mascarpone mengsel.

Giet de helft van de koffie in een 
diep bord en voeg een flinke scheut 
amaretto toe. Doop de lange vingers 
eventjes in het koffie-mengsel en leg 
een enkele laag op de bodem van 
de schaal. Schep hierover de helft 
van het mascarpone-mengsel en 
strijk het glad. Doop nu de rest van 
de lange vingers in de koffie (maak 
eventueel nieuw mengsel aan met 
de rest koffie uit de mok) en bouw 
hiermee de tweede laag. Schep nu 
de rest van de mascarpone erover 
en strijk het weer glad. Zet de schaal 
minimaal 4 uur in de koelkast, maar 
hij is een dag later het lekkerst! Be-
strooi de tiramisu vlak voor serveren 
met cacao.

Het nieuwe jaar is begonnen, 
de avonden zijn nog lang en 

donker, de voornemens zijn ge-
maakt. Tijd om het eerste voor-
nemen aan de kant te schuiven 
en even lekker in de keuken te 
staan! Vandaag is het tijd om 
weer lekker culinair te genieten, 
en hoe kan dat nu beter dan met 
een geweldig toetje?

Tiramisu betekent letterlijk “trek mij 
omhoog” en werd vroeger vaak gege-
ven aan zieke mensen die aan de be-
terende hand waren, zodat ze sneller 
beter werden. Maar je hoeft natuur-
lijk geen zieke in de buurt te hebben 
om dit recept klaar te maken! Een 
tweede voordeel: het klaarmaken 
duurt maar 10 minuutjes. Voor deze 
tiramisu gebruik ik een ovenschaal 
van 30x20cm. Als je een kleinere 
schaal gebruikt, kun je er voor kie-
zen om in plaats van twee lagen drie 
lagen lange vingers te gebruiken.

Bereiding
Zet een grote mok sterke koffie (op-
loskoffie kan hier prima voor ge-
bruikt worden) en laat deze afkoelen.  
Splits de eieren een voor een, en  
houdt het eiwit apart in een glazen 
vet-vrije kom. Meng de mascarpone, 
suiker en eigeel in een andere kom 
tot er een mooie lichtgeel en klontvrij 

Ingredienten (4 pers)
1 a 2 pakken lange vingers
250 gram mascarpone
100 gram suiker
2 (verse) eieren
2 kopjes sterke koffie
amaretto
cacao

En zo kan Toms kamer er in kerst-sfeer uitzien. Ho-ho-ho!
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Ylona tegen Barry: “Kun je het wel vinden?”
Mark: “Als Barry iedere keer als hij dat zou horen een kwartje zou krijgen...”

Rob Hoogerwoord in de lift: “Soms droom ik dat ik in deze lift sta en dan is er 
een knopje voor de 5e en voor de 36e maar met niks ertussen.”

Niels: “De duivel is laf, hij vraagt om je ziel. Ik pak ‘m gewoon.”

Kevin: “Stel, in het *hypothetische* geval dat ik bij Tosca onder de plak zou 
zitten, dan betekent dat ...”

Teun: “Ik zag een foto van de BAPC en ik dacht ‘Wat doet Rob van Wijk bij 
Team ÆÆÆ?’. Maar het was Petra...”

Niels: “Wat een drukte hier bij GEWIS, hebben die eerstejaars hun resulta-
ten nog niet terug?”

(Teun is willekeurige Wikipedia-pagina’s aan het kijken en komt bij “Stelt-
mug”)
Teun: “Net als stealthvliegtuigen zijn steltmuggen niet te zien met een radar.”

Vincent: “Ik heb geen handdoek mee...”
Teun: “Dat wordt dus niet douchen.”
Vincent: “Jawel, ik heb extra t-shirts mee!”

Ylona: “Secretaris-- nee, penningmeester-- nee, ik bedoel die ene die over 
het geld gaat.”

Tim Willemse in ‘Algorithms for Model Checking’: “I have no equation for Y(0) 
[pronounced ‘why nought’], so why not add it?”
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Filmreview: A Good Old Fashioned Orgy

Het is niet moeilijk in te schat-
ten wat  je kan verwachten 

bij bovenstaande titel. Als je 
denkt aan smerige praat, een 
beetje bloot, smerige praat, een 
paar grappen en nog meer sme-
rige praat, dan ga je door voor de 
wasmachine.

Het verhaal gaat over Eric, een 30 
jarige kantoormedewerker die iedere 
gelegenheid aangrijpt om een feest 
te organiseren in het vakantiehuis 
van zijn vader. Dit zijn geen feest-
jes waarbij je je zwemspullen mee 
moet nemen, na afloop een zakje 
snoep krijgt en netjes thuis wordt 
gebracht. Sodom en Gomorra val-
len in het niet bij Eric’s “White Trash 
Bash” en “Star Trek v.s. Star Wars: 
Battle for the Universe Party”. Tot 
zijn vader plots besluit een eind te 
maken aan al het gefeest. Inplaats 
van het laten neerdalen van een re-
gen van zwavel en vuur huurt hij 
de lieftallig Kelly in om het huis te 
verkopen, hij is immers God niet. 
Hoewel, daarover kan gespeculeerd 
worden, aangezien het een cameo 
is van de enige echte Don “Miami 
Vice” Johnson.  Eric besluit daarom 
met zijn vriend Mike nog één feest 
te organiseren, uitsluitend voor zijn 
beste vrienden. Een feest dat alle 
voorgaande feesten doet lijken op 
een afterparty van de gemeentelijke 
bingoavond, een goede ouderwetse 
orgie. Eric meent namelijk dat de 
losbandige instelling van de flower 
power generatie tijdens hun tiener-
jaren aan de kant werd geschoven 
door angst voor aids. Nadat zijn ge-
neratie de tienerjaren was ontgroeid, 
kon de nieuwe generatie tieners 
weer zorgeloos gaan experimenteren 
door de opkomst van seksuele voor-
lichting. Nu was het tijd om de orgie 
op te eisen die zij hierdoor hebben 
misgelopen. In tegenstelling tot Eric 
en Mike staan de meeste genodig-
den echter niet te springen om hun 
jeugdvrienden letterlijk binnenste-

buiten te leren kennen. De film laat 
vervolgens zien hoe alle personages 
omgaan met hun beslissing en de 
eventuele spanningen en voorberei-
dingen die er bij komen kijken. 

De film is geschreven en geregis-
seerd door debuterende regisseurs 
Alex Gregory en Peter Huyck, beiden 
schrijvers bij de Late Show van Da-
vid Letterman en de animatieserie 
King of the Hill. Dat ze debuterend 
zijn, blijkt ook uit het feit dat ze meer 
dan tien jaar over het script heb-
ben gedaan en uiteindelijk acteur 
Vince Vaughn (Wedding Crashers) 
het script hebben laten herschrij-
ven. Beiden heren hebben tevens 
een kleine bijrol als respectievelijk 
de pizzabezorger en de date van 
Kelly. Op de poster lijkt het alsof de 
film bezaaid is met wereldberoemde 
sterren en een ensemble cast be-
vat die het komische equivalent is 
van de cast van The Expendables. 
Het grootste deel van deze mensen 
zijn echter alleen wereldberoemd in 
Amerika door shows zoals Saterday 
Night Live en zullen aan deze kant 
van de oceaan weinig belletjes doen 
rinkelen. De acteurs die de twee 
hoofdrollen neerzetten zouden wel 
bekend kunnen zijn. Eric en Mike 
worden respectievelijk gespeeld door 
Jason Sudeikis en Tyler Labine.  
Voor Jason past  “mannen organise-

ren een orgie” perfect in het rijtje van 
zijn vorige films Hall Pass (mannen 
bedriegen hun vrouwen) en Horrible 
Bosses (mannen vermoorden hun 
bazen). Tyler Labine wordt voorlopig 
nog bestempeld als een budgetversie 
van Jack Black. Maar zoals hij aan 
de weg aan het timmeren is (Tucker 
and Dale vs Evil, Rise of the Planet 
of the Apes), en Jack Black alleen 
nog maar vechtende pandaberen in-
spreekt, kunnen deze rollen wel eens 
omdraaien. 

Omdat een orgie van anderhalf uur 
toch voor een heel ander soort film 
zorgt dan de studio voor ogen had, 
wordt de meeste tijd gewijd aan hoe 
de verschillende karakters omgaan 
met de situatie. Ondanks de inspan-
ning die hieraan besteed wordt, zijn 
er films, met een orgie van anderhalf 
uur, waarin de karakters meer diep-
gang hebben. De vier belangrijkste 
mannenrollen zijn namelijk geba-
seerd op de twee schrijvers zelf. Nu 
is het jammer genoeg zo, dat geen 
van beide schrijvers schizofreen is, 
en we dus eigenlijk vier half uitge-
werkte karakters voorgeschoteld 
krijgen. Mike is namelijk simpel-
weg de luidruchtige dikzak waarbij 
iedere kilo van zijn lichaam vol lijkt 
te zitten met zelfvertrouwen en Eric 
is de sympathieke leider. De groep 
mannen wordt compleet gemaakt 
met de workaholic en de wannabe-
rockster. Bij de vrouwen zou ik niets 
beters kunnen verzinnen dan ze 
simpelweg te labelen als het meisje 
dat stiekem verliefd is op Eric, het 
verlegen meisje, de vrouw met een 
baan en de vriendin van de worka-
holic. Ten slotte is er ook nog  “het 
serieuze koppel”  die op het punt 
staan te trouwen. Naast het feit dat 
het zelfs te veel lof voor de schrijvers 
zou zijn om de karakters stereotypes 
te noemen, worden bepaalde situa-
ties die voor spanningen in de groep 
zorgen matig uitgewerkt. Voorbeel-
den van dit soort situaties zijn het 
geheim houden van de orgie voor het 
bijna getrouwde stel en het flirten 
van Eric met Kelly terwijl één van 

zijn beste vriendinnen stiekem ver-
liefd op hem is. Wel leuk uitgewerkt 
zijn de voorbereidingen die door ie-
dereen worden getroffen. Zoals de 
mannen die gezamenlijk naar de 
sportschool gaan en naar porno kij-
ken alsof het een LOI cursus is. De 
vrouwen die speeltjes gaan kopen en 
fantaseren over hoe iedere man zal 
presteren. Heel de groep die zich ge-
zamenlijk laat controleren op ziektes 
en Eric die een kijkje neemt bij een 
parenclub om tips te krijgen over de 
organisatie. 

Natuurlijk schept een titel als deze 
ook geen hoge verwachtingen over 
het plot en de karakters. De meeste 
bioscoopgangers die hier geld voor 
neertellen, willen enkel minimaal 
één persoon uit de kleren zien gaan 
voor iedere cent die ze aan hun bi-
oscoopkaartje spenderen. Helaas 
moet ik ook deze mensen teleurstel-
len. Niet alleen zijn de acteurs en 
actrices, naar Hollywood standaard, 
niet bijzonder aantrekkelijk, maar 
iedere vorm van bloot wordt bij de 
hoofdpersonages afgeschermd door 
het handig positioneren van ar-
men, benen, handen en ieder stuk 
meubilair dat binnen bereik is. Om 
de op seks beluste bioscoopganger 
toch een beetje tegemoet te komen, 
hebben de makers enkele naamloze 
extra’s ingehuurd die, zo makkelijk 
als ze hun kleren laten verdwijnen, 
zelf net zo eenvoudig uit het verhaal 
verdwijnen. Tevens, zoals in de inlei-
ding al werd geïnsinueerd, vliegt er 
een flinke portie schunnige praat in 
het rond.

Het handjevol leuke momenten volgt 
zich gelukkig net snel genoeg op om 
de film nooit echt saai te laten wor-
den. Maar ondanks dat de film over 
een orgie gaat, zal hij door de op-
pervlakkige personages weinig bij de 
kijker teweeg brengen. 

Conclusie:
Een orgie is net zo boeiend als de 
mensen die er aan mee doen.

Film: A Good Old
 Fashioned Orgy

Release: 26 januari 2012

Regie: Alex Gregory,
 Paul Huyck

Genre: Komedie

Cast: Jason Sudeikis,
 Tyler Labine

Duur: 95 min

«
«
«
«
«
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• dinsdag 28 februari
EJC12-2 & I.V.V cantus

• woensdag 29 februari
Wervingsdagen bedrijvendag

• donderdag 1 maart
SCIFI borrel

• woensdag 7 maart
AC Pannenkoeken bACken

• donderdag 15 maart
B.O.O.M. Stratum game

• dinsdag 20 maart
AC magic: the gathering

• donderdag 22 maart
Prozac borreltocht

• dinsdag 27 maart
EJC12-1 feest

• dinsdag 10 april t/m 
     zaterdag 21 april
Tentamens 3e kwartiel

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!

StudyStore............ binnenkant voor
Wervingsdagen ...........................19
Optiver .............. binnenkant achter
Quinity ................... achterkant kaft

Hoi allemaal! Ik ben Saskia, 
20 jaar en studeer Techni-

sche Informatica aan de TU/e 
(3e-jaars). Een foto van mij zie je 
hiernaast.

Misschien kun je het al opmaken uit 
de schilderijen in de foto, maar ik zit 
op het moment in En-
geland. In Guildford op 
de ‘University of Surrey’ 
om precies te zijn, waar 
ik nu een semester lang 
Business Management 
studeer. Het zijn erg 
leuke en interessante 
vakken, maar het is 
ook erg veel werk! In te-
genstelling tot de TU/e 
hebben we erg wei-
nig les, maar moeten 
wel veel thuis lezen/
schrijven en heeft ieder 
vak een groepsproject. 
Daarnaast ben ik ook 
nog Spaans aan het leren.

Guildford is maar 50 minuutjes 
met de trein van Londen verwijderd. 
Mede daarom ben ik er al heel vaak 
naartoe gegaan. Allereerst natuur-
lijk om te doen wat ongeveer ieder-
een doet in Londen; naar de Big Ben, 
Houses of Parliament, Westmin-
ster Abbey, Tower Bridge, Trafalgar 
Square, etcetera. Maar later ook 

naar China Town, allerlei musea en 
winkelstraten. Én niet te vergeten, 
de plaats waar de foto is gemaakt, 
M&M world: drie verdiepingen groot 
met ongeveer alles wat je je maar kan 
bedenken aan M&M franchise: kle-
ding, bijouterieën, sleutelhangers, 
mokken, ... en natuurlijk M&M’s in 

alle kleuren en smaken!
Hieronder zie je de mensen waar ik 
het meest mee omga. We zijn alle-
maal exchange studenten en hebben 
allemaal een ander rooster, maar 
in de avond zijn we toch allemaal 
vrij! Net als in Nederland is de uit-
gaansavond donderdag, hoewel wij 
het zelf nooit erg laat maken. Ze zijn 
allemaal namelijk nogal gefocust op 
studeren. Er zit zelfs een Nederlan-

der in de groep! Alleen 
praten we niet echt veel 
Nederlands omdat we zo 
gewend zijn om altijd En-
gels te praten. Zelf was 
ik al redelijk goed in En-
gels, maar in het begin 
was het toch best lastig. 
Als je meer wilt weten 
of vragen hebt, moet je 
maar mailen of me een 
keer aanspreken als ik 
weer terug ben!

-xXx- Saskia

Studeren in het buitenland
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Colofon
De Supremum is het verenigings-
blad van studievereniging GEWIS 
en verschijnt 4 keer per jaar met 
een oplage van 1500 stuks. De Su-
premum wordt verspreid onder alle 
studenten en medewerkers van de 
faculteit Wiskunde en Informatica 
van de Technische Universiteit Eind-
hoven.

Redactie
Frederique Gerritsen
Lloyd Fasting
Mart Pluijmaekers
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 Wes-
sel Prins, de PR-functionaris van 
GEWIS, via prf@GEWIS.nl. Het post-
adres en telefoonnummer blijven ge-
lijk aan bovenstaande informatie.

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

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

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

Technische informatie
Lettertype ......... Bookman Old Style
Opmaak .......... Adobe InDesign CS5
Drukwerk ............... Drukkerij Snep
Oplage .......................... 1500 stuks
  
Met dank aan
Alle schrijvers voor hun stukjes, 
onze sponsoren, en alle mensen die 
hebben geholpen bij het verzenden.

Voorplaat
foto:  EJC activiteit
ontwerp: Mart Pluijmaekers

Foto’s activiteiten
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