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Dear GEWIS members, have 

you seen the weather out-
side lately? No? That’s too bad, 
you could cook an egg on the 
sidewalk.

Also related to eggs was the AC pan-
cake activity. A lot of eggs were used 
that evening and the AC has written 
a piece about their activity on page 7 
of this Supremum.

Besides the pancakes you can read 
about GELIMBO and their celebra-
tion of carnival, another room make-
over, the meaning of “gezelligheid” 
by an international student and 
much more.

For the creative ones among us, 
skip everything and jump to page 19  
and 20. You might want to ask your 
neighbours to check up on you every 
now and then, though.

Also worth mentioning is that the 
Supremum committee is in need of 
new members. We are currently low 
on numbers and are having a tou-
gh time creating the Supremum. If 
you’re interested, email us at: 
supremum@gewis.nl
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Dear reader, as yet another 
Supremum deadline has 

passed, the birds started to 
whistle, the flowers started to 
grow (and thus creating the first 
hay fever victims) and the days 
are becoming longer and longer. 
In other words, spring is in the 
air! And just like Mother Nature, 
the last few months have been 
quite active for GEWIS as well.

There have been, for instance, since 
the last Supremum edition was 
printed and sent, a huge amount of 
activities held at or by GEWIS. To 
be precise, we have skated together 
with the AC, witnessed the lustrum 
theme announcement by GEPAREL, 
celebrated carnaval with our good 
friends from GELIMBO, drank liq-
uor from all over the world thanks 
to SCIFI, ate pancakes with the AC, 
crawled from bar to bar together 
with B.O.O.M. on Stratumseind, 
played Magic the Gathering with the 
AC, some GEWIS’er obtained their 
propedeuse or bachelor degree, we 
partied with the freshmen commit-
tee, C4 made an honorable effort to 
help each and every one of you eager 
to make some extra money by organ-
izing a job market and GEPAREL or-
ganized the first of four dancing les-
sons to help the average GEWIS’er 
maintain his honour during the 
GEWIS ball!

A quick glance in the future teach-
es us that an even more interest-
ing time is upon us. From the first 
of May we will know who will guide 
GEWIS through next year. We will 
celebrate our thirtieth year of ex-
istence from the 7th of May till the 
16th of May with a lot of awesome 
activities such as a cocktail work-
shop, a movie night, a casino night 
and a lustrum ball. GEPWNAGE will 
host a LAN-party, and B.O.O.M. will 
explore the rich countryside out-
side the Nether lands. The board will 
launch the board game, and it will 
organize the active-members day 
and of course as the time of long 
warm nights are upon us, outdoor 
borrels!

And let us not forget that the intro-
duction committee has already been 
quite active to make sure that the in-
troduction week will be as awesome 
as always. Or GEBOUW, which has 
been busy for over a year now ensur-
ing that our new housing will be up 
to GEWIS standards.

Thus dear reader, although the past 
few month have been quite interest-
ing, the coming months will be, al-
though not quite as long as the past 
ones, just as legendary!

Chairman’s note
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Software engineer and math-
ematician at the top of a list 

ranking jobs from best to worst. 
This is a dream I need not beam. 
The ordering was determined by 
criteria like hiring outlook, work 
environment, pay, physical de-
mands, and stress.

Why then is it so difficult to ex-
plain what it means to be a 
professional mathematician or com-
puter scientist? The list provides 
for an easy answer: occupying the 
best jobs in the world.  Yet there 
is a huge distinction between gradu-
ating in mathematics and accepting 
a job as a mathematician.  While the 
Computer Science students leaving 
our university with a Master de-
gree predominantly accept jobs like 
Software (or System) Developer, 
Engineer, Architect, and Analyst, 
those with a degree in Mathemat-
ics occupy a variety of positions 
ranging from risk analyst and lo-
gistics manager to musician and 
linguist.

As a matter of fact, I would gladly 
advocate mathematics as a study to 
those VWO students who are science 
oriented and very good but still in 
doubt as to what to study. There 
are two main reasons: the study 
itself, with all its richness, ab-
straction, and rigor, will open up a 
new world of great quality, and 
the transition to most other 
disciplines is much easier than 
with most other initial studies.  For 

computer science, with its more 
coherent career perspective, my 
recommendation to study the disci-
pline would align much stronger with 
the intended profession.

To my surprise, a considerable num-
ber of our young alumni goes working 
for companies set up solely for 
safeguarding the capital of their 
stock holders. Dozens of young 
mathematicians and physicists with 
excellent track records are well 
compensated for developing the 
smartest possible algorithms 
and spotting trifle differences in 
monetary conditions all over the fi-
nancial world so as to increase the 
value of the company’s capital. I 
regret these job destinations partly 
because our former students spend 
so much time on tasks that seem so 
little productive for society as a 
whole, but even more so because 
these companies see the value of 
our human capital and act upon it, 
where others, including the govern-
ment, fail.

It is often argued that mathemati-
cians and computer scientists are 
extremely capable of handling 
the complexities of modern 
society. Their participation in au-
thorities such as the SER and the 
Nederlandsche Bank underpins this 
observation. I hope that you will 
help out and improve the pres-
ence of our disciplines in such 
societally relevant positions.

Source of the mentioned ranking list:
http://www.careercast.com/jobs-rated/10-best-jobs-2011
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Peter v Heck is met photoshop bezig, dat ziet Jeroen niet.
Peter: “Hoe heet dat ook alweer, waar je dingen naar een andere plek kunt 
kopiëren?”
Jeroen vd Ven: “Uhm... Windows Explorer?”

Edwin na de borrel: zanger Rinus zou ik wel doen, zo...

ID’ers in de lift: “Ja, ik was een opgave aan het maken, en er kwam de hele 
tijd 6 uit. En toen zette ik er + 1 achter, en toen kwam er 7 uit!”

Ozcelebi on computer networking: pingpong is probably Korean for table
tennis
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An international context for gezelligheid

I recall a speaking exercise in 
Dutch class recently where 

we had to discuss the question 
of whether we think it’s easy to 
meet Dutch students here at uni-
versity. It’s very easy, I told my 
partner, since Dutch people are 
so friendly and you can always 
just start a conversation with 
someone. My teacher then, de-
clining to correct any atrocious 
grammatical errors I may have 
made, interjected and says well 
that’s interesting, since your 
classmates just expressed that 
they find Dutch people rather un-
friendly and closed. And I asked: 
how could that be?

Unsurprisingly the answer lies in 
cultural differences. Considering 
how often the word “gezellig” is used 
in Dutch everyday language, I’d ex-
pect a Dutchman to contend that 
they are in fact quite friendly. But 
naturally, there are differences in 
what is perceived as friendly in one 
culture vis-à-vis another. Indeed, ge-
zelligheid is one of those words that 
native speakers boast is quintessen-
tially Dutch. Other cultures make 
similar claims, for instance the Da-
nish and “hyggelig,” and Greeks with 
“parea.” All of these mean something 
like friendliness, yet each with its 
own cultural twist.

I don’t pretend to understand the 
full nuance of these words, but after 
living in the U.S., Greece and now 
here, what I have grokked is that 
there are indeed subtle but signifi-
cant differences in how people form 
friendships between different cultu-
res. Personally I consider Americans 
to be outgoing and easy to talk to. 
Upon moving to Greece, I felt con-
fronted with a population that see-
med resistant to meeting new people 
and making new friends. People 
stick to their own groups. But we’re 
out drinking – why is it weird to start 

a random conversation with the per-
son standing next to me at the bar? 
How unsocial.

Simultaneously, coworkers or 
friends of friends would invite me 
out for shopping or having coffee or 
other one-on-one endeavors. I often 
declined these invitations: I barely 
know you, don’t you think it’s a bit 
early in our relationship for such in-
timate, sober activities? Apparently 
they weren’t the only ones being an-
tisocial.

It turns out that Greeks have a very 
different manner of forming relati-
onships than what I was used to. 
You may not have as many drunken 
conversations with strangers, but 
once you do meet someone, you’ve 
likely already formed something re-
sembling a friendship, something in 
which you can spend quality time 
with one another, depend on that 
person when in need, yada yada. 

Despite the Dutch’s (world’s?) view 
of American friendships as superfi-
cial, the Dutch actually seem to have 
a very similar predisposition for 
nonchalant relationships. So, when 
I go to the borrel and end up having 
a long, spirited discussion with so-
meone I don’t know, I’m left with an 
impression of openness and sociabi-
lity. But for someone from a different 
culture, this may leave them con-
fused and miffed when the person 
doesn’t greet them when they pass 
each other in the hallway the next 
day, as if they had never met at all.

So there’s my answer to our class 
discussion, and maybe next time it 
gets brought up I’ll have more than 
a 200-word Dutch vocabulary to ex-
press it with. Houdoe.

Als gave student wil je na-
tuurlijk gave dingen doen en 

daarom zijn er de ACtiviteiten. 
Een beetje GEWIS’er is natuur-
lijk aanwezig bij de vele leuke 
ACtiviteiten die wij als gave 
commissie organiseren. Ik zal 
proberen jullie te ACtiveren om 
vaker en met meer naar onze AC-
tiviteiten te komen. Daarom een 
klein overzicht van de afgelopen 
ACtiviteiten en een blik naar de 
toekomst. 

Zo bejubelde menig pannenkoe-
kenfanaat onze recente ACtiviteit, 
het AC Pannenkoeken bACken. 
Een enkeling legde er teleurgesteld 
de nadruk op dat er de volgende 
keer Marsen beschikbaar moes-
ten zijn ter versiering van de pan-
nenkoek. Zo komen er toch aparte 
dingen in een draaiboek. Verder 
waren er uiteraard de doodnormaal-
ste ingrediënten als satésaus, ap-
pel en banaan. Het bestuur was er 

erg over te spreken, zoals je goed 
kunt zien. Kortom, een doorslaand 
succes. Alleen weet niemand wie 
de overgebleven eieren na afloop 
in de glasbak heeft gedeponeerd. 

De week daarna was er de kans 
voor de Magic-fans om een avond 
lang Magic: the Gathering te spe-
len bij AC Magic Gathering. Ui-
teraard van te voren een lekkere 
pizza om vervolgens de spelregels 
uit te leggen aan de mensen die er 
niet bekend mee waren. Later op 
de avond werd er een toernooi ge-
houden, zodat de strijd eindelijk 
los kon barsten. Uiteindelijk won 
mijn oude moedertje Bouke Cloos-
termans het toernooi, hij kreeg een 
overheerlijk gebACken abrikozen-
vlaai. De kaarten die niet zijn mee-
genomen liggen in de spelletjeskast. 

Over de komende ACtiviteiten weten 
we alleen: hoe meer leden er komen, 
hoe toffer de ACtiviteit. Wat houdt 

je dus tegen om eens te 
komen als je weet dat je 
AChteraf kunt zeggen dat 
het tof was? Kom gezellig 
naar de volgende ACtivitei-
ten! Wat er onder andere 
nog op de planning staat 
is het AC Levend Stratego, 
en met een beetje geluk 
komt er dit jaar ook weer 
een waarAChtig gave ka-
raokeborrel, uiteraard hier 
bij GEWIS, waar natuurlijk 
veel gezongen gaat wor-
den. Ook hebben zich een 
handjevol geïnteresseer-
den gemeld die volgend 
jaar graag onze commis-
sie willen versterken. Er 
zullen spijtig genoeg een 
paar oude lieden vertrek-
ken, maar laten we hun 
moeite die ze jaren in de 
commissie hebben gesto-
ken vooral niet vergeten! 
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ACtiviteiten
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“Shotgun!”

There was a time in history 
in which stagecoaches were 

used to transport goods and 
passengers from one place to 
an other, for example in the Wild 
West. When the shipment was 
valuable the driver would be 
accompanied by a guard. The 
guards usually carried a short 
double-barreled shotgun. They 
are often referred to as shotgun 
rider because of that reason.

In the beginning of the 20th century  
the large-scale manufacturing of af-
fordable cars took off and the need 
for shotgun riders declined. The 
front passenger seat, however, is 
still referred to as shotgun.

Shotgun is the most wanted seat 
when people travel in a car. Calling 
shotgun is the act of claiming this 
seat for a journey. Rules were made 
to avoid conflicts and I’d like to make 
you aware of these rules. It can even 
be helpful to put this Supremum 
in the glove box of your car so you 
will always have the rules with you 
wherever you go.

General Rule
The first person to say the word 
“shotgun” (nothing else) gets exclu-
sive rights to the front passenger 
seat during the next ride. It has to 
be said loud enough such that there 
is at least one witness. This witness 
has to be coming along during the 
ride in the same car.

Calling Shotgun
Early calls are not allowed. The per-
son calling shotgun must be outside 
and be on their way to the vehicle. If 
the person who called shotgun goes 
back inside for whatever reason, he 
voids his rights for shotgun. For the 
sake of this rule, garages, parking 
structures and detached garages 
are always considered as being out-
doors, even if they are underground.

Line of Sight
If the occupants of the vehicle are 
coming from an outdoor activity, 
then they may only call shotgun 
when they can actually see the car.

The Owner
The owner of the car is most likely 
also the driver of the car. If he does 
not want to drive or is unable to 
drive (e.g. drunk or injured), then 
the owner is automatically given 
shotgun, unless he declines.

The Lover
If the driver’s partner, lover or hired 
prostitute accompanies the group, 
then she is automatically given shot-
gun, unless she declines.

The Navigator
If there is only one person who 
knows how to get to the destination, 
then he is given shotgun automati-
cally, unless he declines. The driver 
of the car may override this rule.

Too Late
If someone is holding the shotgun 
door handle and nobody has called 
shotgun, then he automatically gets 
shotgun. If he lets go of the handle 
with the door still closed, then any-
one can call shotgun again. Note 
that with this rule one can claim 
shotgun without a witness nearby.
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Backfire
If someone is lifting the shotgun 
door handle when the car is being 
unlocked, then it is possible for the 
door to stay locked while all other 
doors are unlocked. If this happens, 
then he voids his rights for shotgun 
and the other passengers may call 
shotgun.

Multiple Cars
If you are with a group and there are 
multiple cars, then you must include 
the name of a driver in your call. I.e. 
to call shotgun for Bob’s car, you 
must say “Shotgun Bob“. Note that 
this is not needed when it is clear 
for which car you’re calling shotgun

Other Seats
After shotgun has been called, the 
unfortunates can call for other seats 
in the following order: “back right“, 
“back left“ and “bitch seat“ where 
the last one refers to the place in 
between the other back seats. The 
normal rules for shotgun apply for 
each seat.

Long Hauls
It’s common to stop somewhere 
for a toilet break or something 
else on a long haul. In the case 
of a short stop everybody will 
keep their place in the car 
when the journey continues.

Forfeiting Shotgun
It is possible that the shotgun 
rider leaves the car. In this case, 
others may call shotgun whenever 
the shotgun rider closes the door or, 
if he does not close the door, does 
not touch the car anymore. This rule 
has two exceptions: when the shot-
gun rider is doing a favor for some-
one else in the car or when the car 
is making a short stop during a long 
haul.

Discrepancies
Whenever anything is not clear, for 
example when two persons call shot-
gun at the same time, then it is com-
mon to settle the disrepancy with a 

game of Rock, Paper, Scissors (best 
of 3). If both persons know the game 
RPSSL, then I’d suggest playing that 
instead since it is more secure.

The Pirate Rule
If someone is dressed up like a pi-
rate, then he automatically gets 
shotgun. When multiple people are 
dressed up like a pirate, then the 
normal rules for shotgun count, but 
only for the pirates. Note that only 
proper costumes count. Arrr!

Jack of All Trades
The shotgun rider also has some 
obligations. He must help the driver 
or owner of the car with his needs 
when asked for. This includes giving 
the driver food, drinks, control the 
music, airconditioning, help with 
navigating or giving the driver money 
for toll roads.

Catch-All Clause
No matter what, the owner’s word is 
final. He may alter the rules at any 
time.

The Survival of the Fittest
If the driver wants to have a laugh, 
then he can initiate a fight for shot-
gun. All rules are voided and re-
placed with the following two rules, 
except for the Catch-All Clause.

1. The first person to actually sit in 
the front seat first wins. Force may 
be used, however no one should be 
hurt.

2. Any damage done to the car ex-
cludes you from gaining shotgun. 
Also you must pay for the damage 
done.
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Grenzend aan perfectie! Het 
summum, algehele vol-

maaktheid. Heeft iets of iemand 
ooit dit gevoel in u naar boven 
gebracht? Is ooit de gedacht in 
uw brein ontsprongen dat een 
hogere macht, alwetend in alle 
opzichten, geen verbetering zou 
kunnen aanbrengen?

Ik wil het met u hebben over de laat-
ste keer dat mij dit overkwam. Nee, 
dit is geen liefdesepos waarin een 
eindeloze opeenvolging van adjectie-
ven de perfecte vrouw beschrijft, op-
dat deze tot leven komt in het hoofd 
van de lezer, zoals ook Pygmalion 
zijn beeldhouwwerk tot zijn ideale 
vrouw zag transformeren. Nee, ik 
ga het hebben over een kunstwerk, 
een mijlpaal in de geschiedenis van 
de intellectuele evolutie. De negende 
symfonie van Ludwig van Beetho-
ven.

Een orkest, een koor, vier vocale 
solisten; allen zijn nodig voor de 
uitvoering van het meesterwerk, 
door velen beschouwd als hét mu-
zikale hoogtepunt. Het is de eerste 
symfonie waarin een groot compo-
nist stemmen gebruikt als ware het 
instrumenten. Het vierde deel, 
waarin het gedicht ‘Ode to Joy’ 
van Friedrich Schiller op muziek 
is gezet, komt misschien wel het 
dichtst in de buurt van universele 
muziek. ‘Alle Menschen werden 
Brüder’!

De muziek gaat verder dan het ge-
dicht van Schiller en leidt naar een 
nieuwe dimensie. “It is almost like 
celebrating the birthday of music 
itself”, aldus Leonard Bernstein, 
gevierd dirigent en componist. Hoe 
kon Van Beethoven in staat zijn tot 
het componeren van zoiets glori-
eus, als de grootste ramp voor een 

componist hem ten deel viel? Vanaf 
26 jarige leeftijd ging zijn gehoor 
steeds verder achteruit. Tijdens het 
schrijven van de negende symfonie 
was hij al vrijwel doof. Het verhaal 
gaat dat het oorverdovende gejuich 
aan het einde van de première hem 
geheel ontging.

Een componist schrijft muziek die 
op dat moment bij zijn gevoel past, 
is een opvatting die een aanzienlijk 
deel van de amuzikalen onder ons 
heeft. Van Beethoven toont met zijn 
negende symfonie aan dat dit onzin 
is. De ‘Freude’ die bezongen wordt 
weerspiegelt allerminst hoe hij zich 
voelde toen hij de muziek schreef, 
wetende dat hij zelf nooit het eind-
resultaat zou kunnen horen. Het is 
alsof Rembrandt ‘De Nachtwacht’ 
schilderde met zijn ogen dicht.

Het orkest nam plaats, de instru-
menten werden gestemd. Stilte. 
Bernhard Haitink, dirigent, kwam 
binnen. Wij hoorden de eerste to-
nen van het meesterwerk, zoals Van 
Beethoven ze nooit gehoord heeft. 
Dichter bij perfectie zullen we nooit 
komen, verander één noot en het zal 
minder zijn.
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Inderdaad, het zijn imposante systemen die 
Vanderlande Industries realiseert. Material 
handling systemen voor tal van nationale en 
internationale distributiecentra, luchthavens 
en sorteercentra. De ene keer betrekkelijk 
compact en overzichtelijk. De andere keer 
zeer uitgebreid, behorend tot ‘s werelds 
grootste installaties. Complex en opgebouwd 
uit de meest innovatieve en creatieve 
oplossingen op het gebied van elektronica, 
mechanica en besturingstechnologie. 

Unieke systemen, die altijd weer anders 
zijn. Gerealiseerd door bijzondere mensen. 
Bas Bijkerk bijvoorbeeld. Een van onze 
collega’s die niet uitgesproken raakt over 
de projecten waarbij hij van begin tot einde 
betrokken is. 
Internationale miljoenenprojecten, waar hij 
in multidisciplinair teamverband aan werkt. 
En waar hij trots op is! Net als zijn 2 000 
collega’s op onze verschillende kantoren in 
de wereld.

UNIEKE SYSTEMEN, BIJZONDERE MENSEN

De boeiendste technische en logistieke 
uitdagingen. Een creatieve omgeving met 
gedreven collega’s die van aanpakken 
weten. De afwisseling van projectenwerk. 
Met internationale carrièremogelijkheden. 

Unieke systemen. Bijzondere mensen. Je 
vindt het bij Vanderlande Industries. Kijk op 
www.vanderlande.com.

WWW.VANDERLANDE.COM

5000 METER TRACK
150000 KOFFERS PER DAG

1 BAS BIJKERK
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Filmreview: We Bought a Zoo

In Augustus 2006 kocht Guar-
dian reporter Benjamin Mee 

samen met zijn moeder en broer 
een vervallen dierentuin. De re-
alisatie van deze koop had twee 
jaar in beslag genomen. Ver-
schillende instanties zaten Ben-
jamin namelijk dwars vanwege 
zijn gebrek aan dierenkennis. 
Nadat Benjamin met zijn vrouw 
Katherine en hun twee kinde-
ren eindelijk naar de dierentuin 
waren verhuisd, overleed Kathe-
rine. Samen met zijn kinderen en 
een handjevol personeel wist hij 
uiteindelijk toch de dierentuin 
op te knappen.
 
We Bought a Zoo is niet de verfil-
ming van dit verhaal.

Benjamin Mee beschreef zijn erva-
ringen in zijn memoires “We Bou-
ght a Zoo: The Amazing True Story 
of a Young Family, a Broken Down 
Zoo, and the 200 Wild Animals That 
Changed Their Lives Forever”. De 
titel maakt duidelijk dat Benjamin 
een inspirerend persoon is en geen 
man van weinig woorden. De BBC 
liep weg met het opbeurende verhaal 
en verfilmde het in een vierdelige do-
cumentaire genaamd Ben’s Zoo. Nu 
komen regisseur/schrijver Cameron 
Crowe (Almost Famous, Vanilla Sky) 
en schrijfster Aline Brosh McKenna 
(The Devil Wears Prada, 27 Dresses) 
met de filmversie waarbij ze, zacht 
uitgedrukt, losjes met de feiten om-
springen.

Aan het begin van We Bought a Zoo 
is Benjamins vrouw al overleden 
voordat hij met zijn puberale zoon 
Dylan en schattige dochtertje Rosie 
de dierentuin koopt. De onderhan-
deling duurt net zolang als het zetten 
van een handtekening en zowel zijn 
broer als Dylan zijn er fel op tegen. 
Het dierenverblijf komt inclusief een 
toegewijd groepje personeel onder 
leiding van de charmante dierenver-

zorgster Kelly. Met de hulp van Kelly 
probeert Benjamin de dierentuin te 
redden, terwijl hij leert omgaan met 
zijn opstandige zoon.

Het waargebeurde verhaal heeft dui-
delijk enkele cosmetische ingrepen 
ondergaan, waarbij extra drama is 
geïnjecteerd. Door deze ingrepen 
heeft het script een bekend gezicht 
gekregen. Een vergelijking met Ca-
meron’s  Jerry Maguire en Elisa-
bethtown maakt dit snel duidelijk. 
Sportmanager Jerry Maguire (Jerry 
Maguire) raakte zijn vriendin en 
baan kwijt, behalve één cliënt. Ter-
wijl hij zijn leven verandert, door 
een andere managementstijl te han-
teren, moet hij leren omgaan met 
zijn excentrieke cliënt en word hier-
bij geholpen door een jonge dame.  
Drew Baylor (Elisabethtown) raakt 
zijn baan en vriendin kwijt. Hij wil 
zelfmoord plegen, maar moet ook 
zijn plannen herzien als zijn vader 
overlijdt. Uiteraard wordt hij hierbij 
geholpen door een jonge dame.

De dierenverzorgster Kelly wordt 
gespeeld door Scarlett Johansson 
(The Prestige, Lost in Translation). 
Deze Pools-Deense dame werd in 
2006 door zowel FHM als Esquire 
tot Sexiest Woman Alive benoemd. 
Als Benjamin de dierentuin had af-
geslagen, had je dus naast zijn ge-
brek aan dierenkennis, ook aan zijn 

Titel: We Bought a Zoo

Regie: Cameron Crowe

Acteurs: Matt Damon,
 Scarlett Johansson

Release: 12 april 2012

Genre: Drama

Duur: 124 min

vrouwenkennis kunnen twijfelen. 
Niemand zou een dierentuin met 
deze blonde schoonheid laten passe-
ren, mits ze als bezienswaardigheid 
fungeert en zich niet met de dieren-
verzorging bemoeit. Een dierenver-
zorgster à la mevrouw Johansson is 
namelijk net zo geloofwaardig als een 
nucleair wetenschapper à la Denise 
Richards (The World is Not Enough). 
Cameron Crowe weet dit. Hij gaf de 
make-up afdeling de ondankbare 
taak haar grootste troef af te pakken 
en te vertrouwen op haar acteerta-
lent. Dat vertrouwen blijkt gelukkig 
niet onterecht. Hoewel de andere po-
tentiële Kelly, de drievoudig Oscar-
genomineerde Amy Adams (Doubt, 
The Fighter), zeker niet zou hebben 
misstaan.

Benjamin Mee wordt gespeeld door 
Matt Damon (Saving Private Ryan, 
The Departed). Wederom iemand 
die geen introductie nodig heeft en 
drager van People’s Magazine’s titel 
Sexiest Man Alive 2007. Matt Damon 
verwerkt feilloos zijn jongensachtige 
trekken in de rol van rouwende va-
der en is één van de belangrijkste 
redenen waarom de film werkt. Of 
de oorspronkelijke keuze voor Ben-
jamin,  Ben Stiller (Tropic Thunder, 
Meet The Parents), dit had klaarge-
speeld is nog maar de vraag.

Na de filmbeschrijving te hebben ge-
lezen verwacht iedere lezer het ver-
haal te kunnen extrapoleren naar 
het voorspelbare einde. Benjamin 
en Kelly leven nog lang en gelukkig. 
Maar, ondanks de duidelijke aan-
trekkingskracht, blijft een romance 
uit vanwege de rouwende Benjamin. 
Cameron Crowe heeft het wijze be-
sluit genomen om enkel de potentie 
op een mogelijke relatie nooit uit te 
sluiten. De echte romantiek moet 
volgens het script komen van Dylan 
en het “sociaal onhandige” nichtje 
van Kelly, Lilly, die niet verbergt dat 
ze zich tot hem aangetrokken voelt. 
“Sociaal onhandig” is blijkbaar een 
andere manier om te zeggen “gefasci-
neerd door onthoofdingen en de hel”. 

Dat is namelijk wat Dylan tekent als 
hij niet te chagrijnig is om een pot-
lood op te tillen. Naast het feit dat hij 
de enige jongen is in een straal van 
15 kilometer, heeft hij weinig voor 
zich spreken. Gelukkig is Lilly, ge-
speeld door de talentvolle Elle Fan-
ning (Super 8, The Curious Case of 
Benjamin Button), zo liefelijk dat ze 
eigenhandig de relatieperikelen toch 
aandoenlijk maakt.

De kleinste noemenswaardige rollen 
zijn weggelegd voor Thomas Hayden 
Church (Sideways, Spider-Man 3) 
als de verstandige broer en John Mi-
chael Higgins (The Ugly Truth, The 
Break-Up) als de dierentuininspec-
teur.  Iedereen die Thomas Hayden 
Church in Sideways heeft gezien, is 
bewust van het te kort aan films met 
Thomas Hayden Church. Ook hier 
weet hij zich weer eenvoudig staande 
te houden naast superster Damon. 
John Higgens karakter is zo karika-
turaal dat het de personificatie van 
een tekenfilmfiguurtje lijkt. Dat le-
vert hem geen Oscar maar wel een 
paar schaterlachen op.

Regisseur Cameron Crowe staat 
voornamelijk bekend om de emotio-
nele lading en goede muziek die hij 
in zijn films stopt. Het sentiment dat 
hij bij de kijker aanwakkert wordt 
meestal gebracht met  de subtiliteit 
van een Hallmark kaart, maar wordt 
nooit overdreven.  Dat is dit keer niet 
anders. Voor de soundtrack heeft de 
voormalige Rolling Stone journalist 
zijn lp’s afgestoft. Voor wie het dus 
toch allemaal te zoetsappig wordt: je 
kan blijven zitten om te genieten van 
Tom Petty, Neil Young en Bob Dylan. 
Tenslotte nog een klein puntje van 
kritiek. Naast een paar glimpen van 
dieren tussen scènes door, zien we 
alleen een beer, een leeuw en een 
tijger. Verwacht ook geen interactie 
naar het voorbeeld van Siegfried en 
Roy want zelfs deze dieren komen 
nauwelijks aan bod.  Een uitstapje 
naar een dierentuin kan dit inder-
daad verhelpen, de grootte van de 
dierentuin, en dus de grootte van 

«
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Benjamins prestatie, blijft hierdoor 
echter onduidelijk.

Oordeel
Regelmatig beland ik in de discus-
sie of een leuke film gelijk is aan een 
goede film. Wat mij betreft niet. Ori-

ginaliteit en logica in acht genomen 
verdient We Bought a Zoo niet meer 
dan twee sterren. De film is echter 
zo vakkundig leuk gemaakt, dat ik 
niet anders kan dan over mijn hart 
strijken en de sterren eenvoudig weg 
de “leukheid” te laten representeren.
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Tom
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ijhuis
Mijn naam is afgeleid van 

de Bijbelse naam Thomas. 
Voorheen stond ik niet echt te 
springen om dergelijke associ-
aties. Vooral diegenen die, na 
wederzijds kennismaken, begin-
nen te zwammen over de her-
komst van mijn naam wisten het 
bloed onder mijn nagels vandaan 
te halen op manieren die alleen 
geëvenaard worden door ster-
renwichelaars, auralezers en ho-
meopaten.

Echter, na mezelf bekend gemaakt 
te hebben met het voornoemde ka-
rakter constateerde ik toch enige 
trots voor mijn naam. Thomas, ook 
wel De Ongelovige, was de enige die 
zich niet liet meeslepen in de hyste-
rie over de vermeende wederopstan-
ding van Jezus. Thomas gelooft, zo-
als een wetenschapper, pas iets als 
hij het bewijs met eigen ogen ziet. 
Hij ontlokte hiermee aan Jezus de 
uitspraak: “Gelukkig zijn zij die niet 
zien maar tóch geloven.” Spijtig dat 
dit de ‘wijze conclusie’ heeft moeten 
zijn van een relaas dat zo veelbelo-
vend begon.

Nu, bijna tweeduizend jaar later, 
prevaleert in alle religies nog steeds 
de eigenschap om zonder argwaan 
dat wat gepredikt wordt te slikken. 
Laat ik dit het argeloosheidsdogma 
dopen. Het bestaan van dogma’s 
zelf, overigens, is hiervan een funda-
mentele exponent.

Juist dit argeloosheidsdogma is, 
ironisch genoeg, een grote indica-

tor voor de feitelijke onwaarheid van 
dat wat gepredikt wordt. Immers 
geeft het blijk van het gegeven dat 
een religie niet zou kunnen bestaan 
zónder dit dogma. Evenzo als dat 
een diersoort niet kan bestaan 
zonder het gen dat zorgt voor vlucht-
gedrag in aanwezigheid van roof-
dieren. Het ligt voor de hand om te 
analyseren waarom een religie niet 
zonder kan. Analoog aan het voor-
noemde roofdier is de luisteraar die 
vraagtekens zet bij de gepresenteer-
de feiten. Het vluchtgedrag bestaat 
vervolgens uit het feit dat de gees-
telijke in staat is om De Twijfelaar 
te brandmerken als een ongelovige 
zonder dat hij de plicht heeft om op 
de inhoud in te gaan. Al doende is 
het een devote deugd geworden om 
geen verdere uitleg te vragen.

Het argeloosheidsdogma is een 
middel om confrontatie uit de weg 
te gaan. Het alternatief, wél een 
inhoudelijke discussie aangaan, is 
blijkbaar niet houdbaar. Ergo, het 
roofdier is een wezenlijke dreiging. 
Dit gedachtepad leidt tot één enkele 
zonneklare conclusie: Dat wat ge-
predikt wordt is onwaar.

Thomas werd uiteindelijk toch vrij 
vlot bekeerd. Voor hem was het ge-
toonde bewijs voldoende. De eerlijk-
heid gebiedt me te zeggen dat een 
profeet die zich, ondanks dodelijke 
wonden, nog zo levendig gedraagt 
zelfs mijn overtuiging op haar grond-
vesten zou kunnen doen schudden. 
Tot heden wacht ik nog op dit over-
donderend bewijs.
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Jeroen van de Ven: “Ik ga vasten... qua alcohol-misbruik.”

Lourens: “Ik ben aan het smsen met mensen die ik hier op de webcam zie.”

Het ging over Wie Is De Mol:
“Liesbeth is de mol!”
“Nee joh, het is Anne-Marie.”
“Nee. Jij bent het.”
“Hadewych sowieso.”
Jasper L: “Wie het ook is, blijf uit mijn tuin!”

Jesper: Wij waren penningmeester van Inter-Actief he?

Bouke komt aanlopen en geeft Christine een kus
Christine: ‘Ik dacht effe dat je Frank was’
Bouke loopt boos weg

Koen, bestuur van Intermate: ‘Tom Slenders was de eerste man die ik gelikt
had’
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Rector magnificus Hans van Duijn in gesprek met informaticastudenten:
“Hoe zit het nou eigenlijk met die wiskundestudenten, kunnen jullie het 
daar wel mee vinden of heb je daar alleen maar last van?”

(Op de cantus, na zingen en dansen van “Hoofd, schouders, knie en teen”)
Lydia: “Ik heb GEWIS’ers nog nooit zo snel zien bewegen

Nicky: wat zit er op mijn rug? Oh, het is een deur
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During your study, you grow 
and you will grow into a 

unique person. This happens 
by the choices you make, for 
example the choice for Major, 
Minor, Master and the possible 
electives you take. Self-develop-
ment, a nice subject for this part 
of the Supremum. Maybe for an-
other time, now I would like to 
explain something about the 
new Bachelor College!

A student gets a lot of free slots to 
be filled with electives in their study 
which they can pick from an enor-
mous pile. Making these choices 
makes a student unique, but for 
making good decisions a student 
needs some guidance. This student 
is a young freshman and needs to 
make a decision before the ending 
of his first semester! There is a big 
need for tutoring to ensure that the 
student makes a good choice and 
will end up being a useful engineer.

“Tutoring? Panic, we don’t have that 
here!” This, of course, is wrong! Roel 
Bloo and Jan-Cees van der Meer are 
student advisors and students can 
benefit from their advice, to make 
sure their study becomes a success, 
from the moment we start studying 
here. But this new tutoring will 
start way sooner, namely during the 
Intro. Here the prospective students 
are guided by two students that help 
with the first steps on the campus 
and into their study.

So what will change? The changes 
regarding the Bachelor College are 
so enormous and they’re changing 
so fast that it’s quite hard to keep up 
to date and therefore I hope this ar-
ticle is not totally wrong by the time 
you read this. The plan as it is pro-
posed at the moment is that some 
students will guide a group of kids 
during the introduction and one of 
them will continue as a sort of tutor 
for the rest of the year. The group 
will get together every now and then 
and talk about stuff like study pro-
gress, study skills and several other 
things they might encounter. These 
student-mentors will be trained so 
they can really change something for 
the student. A good relation between 
student and coach is desirable and 
what would be a better moment to 
start this then during the Intro? 
Therefore it is desirable that an 
Intro-mentor continues tutoring his 
group throughout the year. As a new 
student you will be grouped with an 
Intro-mentor who will act like your 
parents by worrying if you are still 
working properly and asking if that 
choice truly is the best one. But ex-
cept for these problems, the student 
can also go to his student-mentor 
with question like “I’m having this 
problem, what can I do about it, 
and where?” But next to that, the 
student-life is also a beautiful topic 
of discussion and some wise story-
telling.
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De B.O.O.M. des levens

Inmiddels is de B.O.O.M. die 
ons dispuut vertegenwoordigt 

alweer aardig gegroeid en heeft 
hij aardig wat jaarringen erbij 
gekregen. Natuurlijk heeft de 
toevoeging van al deze jaarrin-
gen voordelen en nadelen.

Zo staat onze B.O.O.M. tegenwoor-
dig stevig in de grond en zijn er een 
aantal activiteiten die als jaarlijkse 
vruchten uit deze B.O.O.M. vallen. 
Denk hierbij aan het buitenlands 
weekend dat er weer aankomt, maar 
natuurlijk ook de Stratum-Game die 
pas geleden heeft plaatsgevonden. 
Het weekend dat binnenkort weer 
gaat plaatsvinden (van 1 tot en met 
3 juni) zal in het teken staan van de 
natuurlijke buitenlucht. Waar an-
ders kun je als B.O.O.M. meer tot je 
recht komen?
 
Natuurlijk zijn er ook nadelen aan 
het ouder worden van de B.O.O.M.. 
Zo is de kern van de B.O.O.M. wat 
minder flexibel geworden. Dit resul-
teert in het feit dat de wat oudere on-
derdelen van de B.O.O.M niet meer 
overal aanwezig kunnen zijn (waar-
door ze vaker de borrel missen wat 

ze natuurlijk heel vervelend vinden). 
Aangezien B.O.O.M.en toch altijd 
dorstig zijn moest hier een oplos-
sing voor gevonden worden. Daarom 
vind je nu eens in de twee weken een 
aantal B.O.O.M.en die op vrijdag-
middag bij GEWIS hun dorst lessen. 
Dit is een heel gezellige vrijdagmid-
dag. Mocht je ineens het idee heb-
ben om ook eens een vrijdagmiddag 
in de buurt van een B.O.O.M. te ver-
blijven dan kun je ons altijd mailen 
of aanspreken. Want een B.O.O.M. 
kan nooit genoeg krijgen van andere 
B.O.O.M.en danwel eventuele twijg-
jes.
 
Gelukkig wordt de flexibiliteit van 
de B.O.O.M. ook bewaard door onze 
jonge takken, die nog lekker flexibel 
zijn en in de toekomst misschien wel 
nieuwe vruchten gaan opleveren. 
Net als de B.O.O.M. des levens blij-
ven wij lekker doorgroeien en kun-
nen we jullie hopelijk nog van vele 
lekkere vruchten voorzien. Daar 
waar de vruchten groen zijn, is altijd 
een B.O.O.M. te vinden.

Met takken! 
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(Bij de SCIFI-kaart)
Jesper: ik wil ééN keer een poesje aanraken

(bij de kfc)
Vincent: Zijn er wastafels  zeep enzo bij de wc’s?
Pieter: Nee, je moet over je handen zeiken.
Vincent: Oh ja, dat kan ook.

Mythe: ik vind het grappig dat er tot nu toe in elke Supremum infima over
het zusje van Tom staan

Bram (Geron): Laat jij altijd je exen voor?
Sjoerd (van Bavel): Alleen als het dames zijn.
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Kandi Jeroen van Oorschot tijdens het tekenen van en GEWIS-logo op de 
Wissel AV: “Ja dat is een F, ik heb dyslexie dus dat mag!”

Eran: Je hebt geen punt omdat je een vrouw bent.
Frederique: Dat lijkt maar zo!

Stefan van Elk tegen Petra:
“Al dat geklik, ik krijg zo nog RSI van je!”

Christine: Vincent.... Vincent... en diegene die niet hier is en niet Jeroen is... 
ehh... Peter!
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Dat studenten de goede eet-
gewoontes nog wel eens 

links van zich laten liggen werd 
mij ook weer duidelijk toen ik af-
gelopen week een mailtje kreeg 
waarin me werd herinnerd dat 
de deadline voor dit stukje reeds 
voorbij was. Hoog tijd om ons  
receptenboekje door te bladeren 
en weer eens lekker te gaan ko-
ken! En om onze Griekse mede-
Europeanen een hart onder de 
riem te steken; dit keer een ge-
recht uit de Griekse keuken.

De voedselkenners zullen er mis-
schien enkele ingrediënten tussen 
zien staan die niet direct naar het 
Griekse platteland terug te leiden 
zijn; of dit aan onze verfijnde smaak-
papillen ligt of juist aan verloedering 
van de cultuur laat ik dan ook aan 
de fijnproever over. 

Alhoewel koken uit een pakje vaak 
eenvoudiger zou moeten zijn dan 
het volgen van een uitgebreid recept 
uit een kookboek, blijf ik toch van 
mening dat enige basiskennis van 
de keuken vereist is voor eenieder 
die plaatsneemt achter het fornuis. 
Helaas blijkt toch dat menigeen vra-
gen heeft bij het bereiden van een 
maaltijd uit een pakje. Zo stuitte ik 
op de website van de ‘Griekse Kofta’ 
Wereldgerechten op de vraag “kan 
ik de olijfolie vervangen door zon-
nebloemolie”. Om ook mijn eigen 
recept te verduidelijken (dat immers 
bedoeld is voor de uit-pakjes-koken-
de-mens): ja dat kan! Je kunt elke 
olie gebruiken, mits deze bestand is 
tegen hoge temperaturen (op de ver-
pakking vermelden ze dan vaak “ge-
schikt voor bakken en braden”). Tijd 
voor het echte werk!

De hoeveelheden van de ingrediën-
ten voor de gehaktballen zijn genoeg 
voor vier normale eters. Houd je erg 
van vlees, schroom dan niet om de 
portie voor de gehaktballen wat  

groter te maken. Als je de portie ver-
dubbelt en je komt er bij het voor-
bakken achter dat het wel erg veel 
balletjes zijn, dan kun je een deel 
van de balletjes helemaal braden zo-
dat je voor (of na) het eten nog lekker 
los een balletje kunt snoepen!

Bereiding
Snipper de ui en voeg de helft toe 
aan het gehakt. De andere helft be-
waren we voor de saus. Pers de knof-
look (of snijd hem fijn) en voeg de 
rest van de ingrediënten voor de ge-
haktballetjes bij het gehakt en meng 
alles goed door elkaar. Half om half 
gehakt zorgt dat de ballen steviger 
worden. Rundergehakt geeft meer 
smaak en is dus lekkerder, maar 
valt helaas wat sneller uit elkaar bij 
het bakken. Rol balletjes ter grootte 
van een pruim en bak deze voorzich-
tig rondom bruin in een koekenpan 
of wok (de ballen hoeven niet gaar 
te zijn, dat komt later wel). Leg de 
voorgebakken balletjes op een bord, 
deze voegen we naderhand toe aan 
de saus.

Snijd de tomaten in 
kleine blokjes (als je 
een staafmixer hebt 
mogen de blokjes 
groter zijn) en fruit 
de resterende helft 
van de ui in wat olie 
in de pan (dat mag 
dezelfde pan zijn 
als hiervoor, mits 
deze groot genoeg 
is om de saus in te 
maken). Voeg de to-
maten, de tomaten-
puree, het bouillon-
blokje en de suiker 
toe aan de gefruite 
uien en bak dit alles tot de tomaten 
zacht zijn. Voeg van de overige krui-
den (ongeveer een halve theelepel per 
kruid, naar smaak  aan te passen) toe 
aan het mengsel en laat het geheel 
5 minuten pruttelen. Proef nu of de 
saus kruidig genoeg is; zoniet, dan 
kun je van de kruiden nog wat extra 
toevoegen. Breng het geheel vervol-
gens op smaak met zout en peper. 
Roer alles goed door (voor een mooie 
gladde saus kun je hem even met de 
staafmixer pureren, maar dit hoeft 

Griekse Kofta

niet). Voeg de gehaktballetjes toe en 
laat het geheel nog eens 15 minuten 
sudderen. 

In die laatste 15 minuten kun je 
mooi de rijst koken, want deze kofta 
is heerlijk als je hem serveert met 
rijst met rozijnen! Hiervoor kook je 
gewoon een handvol rozijnen mee 
met de rijst (bijvoorbeeld zilvervlies-
rijst), erg simpel en erg lekker!

Eet smakelijk!
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Ingrediënten (4 pers)

Saus
½ ui
8 tomaten
1 blikje geconcentreerde
   tomatenpuree
½ bouillonblokje
1 tl suiker
peterselie, oregano, komijn, kori-
ander, kaneel

Gehaktballen
300 gr (half om half) gehakt
½ ui
1 à 2 tenen knoflook
½ tl peterselie
1 tl kaneel
1 tl komijn
½ tl munt
peper en zout
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(Over de verfkwasten van een bepaald EJC lid)
‘Met die kwast kan je de tanden van een koe poetsen. ‘
Ruud Andriessen: Huh..  Heeft een koe tanden dan??

(Probeert een kerk die hij vanuit het hoofdgebouw ziet op te zoeken op google 
maps)
Frank v/d H: Die kerk staat volgensmij in een ander dorp, Woensel.

If we would successfully explain this algorithm in the lecture, the number of 
people in the world who understand it would quadruple. -- Haverkort

Over het zoeken naar een galadate.
Tom Slenders: Ik ben niet wanhopig, ik heb er alleen heel veel voor over!

Iemand tegen een beschonken Wouter Geelen:
“Je zou snel moeten eten, er komen leuke films op tv vanavond”
Wouter: “ga toch weg met je films, ik kijk Discovery Channel”

Jeroen aan Huisman: “Ik kan me voorstellen dat 90% van wat jij tegen Jes-
per zegt het ene oor in gaat en het andere oor uit.”
Huisman: “Ja, het enige wat ik heb gedaan wat bij Jesper beide oren inging 
is stroop over z’n hoofd gegoten.
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Petra van den Helder

Hallo, ik ben Judith van den 
Helder, de moeder van Petra 

en ik ben gevraagd iets over Pe-
tra te vertellen. Ik ben getrouwd 
met Bert, de vader van Petra en 
samen hebben we 3 kinderen en 
een hond.

Petra is geboren in november 1989 
in Roosendaal, gewoon lekker thuis. 
Haar 2 broers van 3 ½ en 2  waren 
erg nieuwsgierig naar haar. Ze kreeg 
van hen als cadeau een pop die een 
heel stuk groter was dan zijzelf. Ze 
was een makkelijke baby die naar-
mate ze groter werd heel goed kon 
opboksen tegen haar broers, ze liet 
zich ‘de kaas niet van het brood eten’ 
en ze hadden altijd de grootste lol 
met z’n 3en.

Ze was vrolijk en opgewekt en altijd 
in beweging: ze ging al met 4 jaar en 
9 maanden naar scouting. Ook heeft 
ze, al is het dan met moeite, haar 
zwemdiploma-A gehaald toen ze 6 

gen we kamperen vlak bij de Duitse 
grens want we wilden naar Warner 
Bros Movie Park. We gingen in een 
attractie waarvan we niet precies 
wisten wat het was, Petra was juist 
groot genoeg om mee te mogen. Weet 
je: het was een achtbaan in het don-
ker, Petra was zo geschrokken en 
zo bang dat ze 20 minuten later er 
nog steeds niet om kon lachen. Daar 
heeft ze nu geen last meer van: elke 
achtbaan wordt nu met het grootste 
plezier genomen.

Na haar atheneum is ze wiskunde 
gaan studeren in Eindhoven en na 
3 maanden vond ze een kamer. De 
studie was toch niet wat ze zocht 
en het jaar daarna is ze overgestapt 
op informatica wat meer in haar lijn 
ligt. Ze heeft op de TUE haar vriend 
Peter leren kennen en vorig jaar zijn 
ze gaan samenwonen. 

Ze zit lekker op haar plek, maar als 
ze thuis komt vinden we het altijd 
weer supergezellig om haar te zien. 
Nog een paar jaar hard er tegen aan 
én veel plezier maken!

Judith van den Helder

ze zocht, medewerker bij de Stay-
okay en medewerker van het Recra-
team. Daar ging ze in de vakantie 
naar een camping en hield daar sa-
men met 1 of 2 anderen de kinderen 
bezig. Dat was iets wat ze heel leuk 
vond. Lekker enthousiast sportief en 
creatief bezig zijn en de blije gezich-
ten van de kinderen, daar werd ze 
zelf ook blij van!

Al die jaren is ze lid geweest van 
scouting. Eerst als bevertje waarna 
ze alle speltakken heeft doorlopen 
en nu is ze nog steeds lid van scou-
ting Petrus en Paulus in Bergen op 
Zoom. Dat is leuk voor haar en voor 
ons, want dan komt ze ongeveer elke 
2 weken nog even naar huis. En dat 
vinden wij dan weer heel fijn! (En 
volgens mij zij ook)
Op onderstaande foto zie je Petra bij 
haar installatie als esta in 1997.

In onze zomervakanties gingen we 
altijd met de tent naar een camping 
in de Benelux. Daar hebben Petra 
en haar broers altijd veel plezier ge-
had. Petra heeft er een keertje met 
een karaoke-wedstrijd de 1ste prijs 
gewonnen met ‘Baby hit me one 
more time’ van Britney Spears. Ze 
was toen 7 jaar. Het jaar daarna gin-

was. Dat lag niet aan haar, ze kon 
goed zwemmen, maar vooral aan 
haar leraar. Die vond dat ze nog niet 
goed genoeg onder water kon zwem-
men, maar ze dook wel even een 
schoentje op van 3 meter diepte…  
Ze heeft nog enkele jaren op turnen 
gezeten en later op stijldansen waar 
ze nu in Eindhoven ook weer mee 
bezig is.

In groep 3 moest ze 1 keertje over-
blijven op school. Dat was heel 
spannend en ik had het duidelijk 
uitgelegd (dacht ik) en brood meege-
geven. Gelukkig was de buurvrouw 
thuis en kon die haar opvangen 
want ze was helemaal alleen naar 
huis gelopen. Ze had er een hele, in 
haar ogen, logische verklaring voor.

In de grote vakantie in 1996 zijn we 
verhuisd en dat was een grote ver-
andering. Voordat ze op zomerkamp 
ging met de kabouters woonde ze 
in Roosendaal, toen ze terugkwam 

woonde ze in Bergen op 
Zoom. Petra paste zich ge-
makkelijk aan en ook op 
haar nieuwe school maak-
te ze snel vriendinnen. In 
2002 ging ze naar de mid-
delbare school met een 
HAVO/VWO-advies. Ze 
heeft Atheneum gedaan 
in 7 ipv 6 jaar en is met 
goede cijfers geslaagd. In 
de 4de klas is ze voor een 
uitwisseling naar Frank-
rijk geweest en heeft ze 
daar 5 dagen bij een frans 
gezin gewoond. Kregen we 
ineens een sms van Petra 
uit Parijs! Ook is ze in de 
5de met een klein groepje 
van school een week naar 
Noorwegen geweest. 

 Ze heeft zo heel af en 
toe een bijbaantje gehad. 
Vakkenvullen bij de Net-
torama, niet helemaal wat 
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Your first job at KPMG

Finding a job after you fin-
ished your master is not very 

hard when you have a technical 
background, as well as a decent 
set of social and organisation-
al skills, for example obtained 
while being an active member 
of various GEWIS committees. 
Pieter and Thijs are two former 
GEWIS-members that have cho-
sen to join KPMG.

Pieter: Approximately 4 years ago, 
I graduated from my Computer 
Science master at Eindhoven Uni-
versity of Technology. During my 
student years, I was a member of 
various GEWIS committees and I 
was a board member in 2003-2004 
(I guess I am getting old, the average 
reader probably just started high 
school in 2003. ;)

After graduating, I started working 
at KPMG in the team “ICT security 
& control” as an advisor.  I perform 
penetration testing engagements 
(ethical hacking) and various other 
technical security engagements. Al-
though it is hard to describe a typical 
work week since the activities vary a 
lot from week to week, I will give it a 
shot by providing some highlights I 
remember from last week.

Meeting with a Dutch bank on 
penetration testing
Banks are under constant threat 
of cybercrime and one Dutch bank 
asked whether we could support 
them in this battle.  Together with a 
colleague we discussed possibilities 
where we could help them and how 
we would approach this from a secu-
rity viewpoint. Later that week, the 
bank informed us that they agreed 

with the approach and they asked 
us to write a proposal for a security 
test.

Penetration test on an iPhone
A client is planning to provide their 
board members with iPhones. The 
client implemented a security prod-
uct on the iPhone and asked us 
whether the solution was secure. 
We tested various scenarios: what 
can an attacker do when a phone is 
stolen? Is the data wiped after some-
one leaves the company? Is cor-
porate data included in the iTunes 
backup? During the test, we were 
able to circumvent security controls 
and we could perform various at-
tack scenarios. After discussing the 
preliminary findings, the client is re-
considering the approach of allowing 
iPhones.

Internal discussion on cybercrime 
for a small bank
A small bank is developing a new 
internet banking platform which 
should last for the upcoming five 
years. They asked us what they 
should do to prevent cybercrime over 
this period. After a brainstorm about 
the future of cybercrime with some 
colleagues, we came up with some 
ideas to prevent, detect and respond 
to these threats. The ideas ranged 
from emergency response teams to  
monitoring behaviour of users.

However, we also have to take into 
account that this is a small bank; 
consequently, they have a limited 
security budget. Are there more 
pragmatic ideas to help them out? 
What is really required and what is a 
nice to have?

Thijs: About half a year ago I fin-
ished my master Industrial and Ap-
plied Mathematics at TU/e. After 
having gained valuable experience 
in organizing events, managing and 
networking in many GEWIS commit-
tees, the real working life was about 
to begin.

Besides highly interesting projective 
geometry, the specialization Discrete 
Mathematics and Applications also 
covers a variety of cryptography- 
and security-related topics. In order 
to combine technical security know-
ledge, analytical skills and commer-
cial business, I joined the KPMG 
team “ICT Security & Control” in 
Amstelveen. In this team I perform 
daily security evaluations and give 
advices on, for example, public key 
infrastructure (PKI) or identity and 
access management. This latter 
subject deals with identification, 
authentication and authorization of 
users, as well as segregation of du-
ties and backdoors in software ap-
plications of clients. For instance, a 
person using a money trading appli-
cation should generally not be able 

to initiate a trade and approve this 
trade as well. Using various tech-
niques, we evaluate to what extent 
an application is vulnerable to mali-
cious practices and subsequently we 
provide the client with detailed ad-
vice on solutions to these findings.

Working with KPMG guarantees that 
no week is the same. The diversity 
in colleagues, clients and projects 
keeps you focused, challenges you to 
be creative and flexible, and brings 
you into many exciting situations. 
To mention some points in the do-
main of my last month’s activities: 
making a late afternoon conference 
call with Houston-based colleagues, 
having a two-day training on a re-
mote location, working a day at 
the Amstelveen office and enjoying 
a schnitzel plus beer with two col-
leagues after a day of work in Ger-
many. 

If you are interested in more infor-
mation, do not hesitate to contact 
Pieter (ceelen.pieter@kpmg.nl) or 
Thijs (timmerman.thijs@kpmg.nl).
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GELIMBO

De afgelopen periode was een 
drukke voor GELIMBO. Zo 

vond op 18 maart de jaarlijkse 
dieszitting plaats in het GASLAB 
en vlak daarna was het carnaval! 
Hierna was het eventjes rust zo-
dat iedereen weer kon bijkomen 
maar van 16 maart t/m 18 maart 
was het jaarlijkse dispuutsweek-
endje gepland. Er zijn dus weer 
een hoop leuke verhalen te ver-
tellen aan jullie!

Dieszitting
Net zoals bij de lustrumweek liep 
ook bij de dieszitting iedereen op de 
toppen van zijn tenen, de oorzaak 
hiervan: stress! Zo heeft de klok 
zelfs eventjes op 5 voor 12 gestaan. 
Maar desalniettemin hebben wij ons 
zelf weten te herpakken in de laat-
ste paar weken voor de dieszitting. 
Helaas kon ikzelf niet de zorgen weg-
nemen bij bepaalde mensen, *kuch* 
Tosca *kuch*, dat ik mijn danspas-
jes toch echt goed zou uitvoeren. Het 
weekend voor de dieszitting zou alles 
worden opgebouwd. Onze eigen Rob 
Ritzen had een pracht van een po-
dium weten te regelen waarvoor wij 
allen zeer dankbaar waren. Nadat 
alle doeken waren opgehangen kreeg 

het GASLAB al een sfeertje en werd 
er steeds harder, met enthousiasme 
en goeie hoop, doorgewerkt. Zondag-
avond was vrijwel alles in gereedheid 
gebracht en zodoende konden we de 
maandagmiddag gebruiken voor de 
generale repetitie. 

Zo rond 19:30 begonnen de eerste 
mensen binnen te druppelen en ook 
arriveerde de blaaskapel, Veullewait, 
die de avond van muzikale begelei-
ding zou voorzien. Verder waren ook 
de paar artiesten die een stukje had-
den in onze dieszitting keurig op tijd. 
De BAC droeg met veel enthousias-
me zorg voor het tappen van bier, 
waarvoor dank. Er werd het eerste 
half uur veel gekletst waarin wij zelf 
de tijd hadden de puntjes op de i te 
zetten. Toen kwam het moment daar 
dat onze presentator van de avond, 
Rob, iedereen opdroeg om te gaan 
zitten. Allereerst werden er een aan-
tal dankwoorden uitgesproken aan 
iedereen die had geholpen. Hierna 
werd de toenmalige prins, Rick Dob-
belsteen, samen met de voorzitter 
van GELIMBO, Vincent Klijs, naar 
voren gevraagd om plaats te nemen 
op het podium vanwaar zij alle acts 
zouden bewonderen. Na deze forma-

liteiten ging de eerste act van start. 

De eerste act was van twee werk-
tuigbouwkundigen. Een van hen 
had een mooi komisch en satirisch 
stuk opgesteld en werd hierin mu-
zikaal begeleid door zijn companion. 
Velen mensen konden zich, denk ik, 
gedeeltelijk in de tekst vinden. Zo 
werd er even de spot gedreven met 
Zeilstra. Rob had een rol in de musi-
cal CarnavalX, dat de vrijdag na de 
dieszitting plaatsvond in het beurs-
gebouw van Eindhoven. Hij had we-
ten te regelen dat hij met een groep 
mensen van de musical het lied van 
CarnavalX zou zingen, dit werd en-
thousiast ontvangen met een polo-
naise door de zaal! Zoals ieder jaar 
had het GEWIS bestuur ook een act 
voorbereid. De zaal werd verdeeld in 
twee groepen waarna bestuursleden 
om de beurt zichzelf portretteerde 
als een foto die op de GEWIS site 
stond van dit jaar. Tom Nijhuis en 
Mark van Helvoort werden aangewe-
zen als zijnde de twee team captains. 
Uiteraard ontstond er vrijwel bij ie-
dere pose flink wat sfeerlijke discus-
sies. Tussen de acts door werd ook 
niemand minder dan Harry Roumen 
naar voren geboden, hier werd hij 
vervolgens gehuldigd vanwege zijn 
inzet en hulp. Dit werd beantwoord 
door ons twee gratis fusten aan te 

bieden. Wat met veel applaus werd 
ontvangen door het publiek. Hier 
bleef het echter niet bij, zo oplettend 
als Harry was, merkte hij ook op dat 
een paar mensen van het bestuur 
van de faculteit Scheikunde stiekem 
had weten binnen te komen !!!zon-
der kaartje!!! Hierna werd er gejoeld. 
Harry opperde dat dit maar afge-
kocht moest worden met een gratis 
fust bier. Een daverend applaus en 
oorverdovend gejoel was het ant-
woord van de zaal. 

Vervolgens betrad de buutreed-
ner het podium. Ik was inmiddels 
al naar boven vertrokken om mij 
om te kleden voor onze eigen act. 
Ik hoorde vanuit de kamer boven 
steeds veel gelach. Toen ik klaar was 
met aankleden en schminken kon ik 
nog even meekijken vanuit boven. 
De paar minuten dat ik heb mogen 
kijken was genieten. Wij allen waren 
zeer tevreden dat de buutreedner dit 
jaar onverwachts goed viel bij zowel 
het publiek als onszelf. Nu begon ik 
de spanning ondertussen wel te voe-
len. Na de buutreedner was er een 
pauze zodat de anderen die zich nog 
niet hadden kunnen verkleden kon-
den verkleden. Ondertussen werd 
het podium in gereedheid gebracht. 
Ik was inmiddels een poging aan het 
wagen om mij te concentreren door 
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middel van Rob zijn vingeroefenin-
gen, waardoor je je beter zou gaan 
concentreren zo schijnt. Toen was 
het moment daar, ik hoorde de och-
tend muziek, de familie stond op. 
Vervolgens gingen wij, Yves, Rob en 

ik het podium op en kon de show be-
ginnen...
Het moment was daar, we waren 
aan het einde gekomen van onze ei-
gen act, en aan het einde zouden wij 
onze nieuwe prins bekend maken. 
We begonnen met aftellen en het pu-
bliek had de hint begrepen en begon 
mee te tellen. Na het aftellen stond 
de spotlight op niemand minder dan 
Daan Streng! Daan Streng was onze 
nieuwe prins, prins Daan den Eur-
ste! Hierna kwamen de formaliteiten 
-- Daan werd gekroond tot prins na 
het afleggen van diverse beloftes. Er 
werden mensen naar voren geroepen 
door de prins waarna ze gehuldigd 
werden en een medaille kregen.
Er werd nog lang door gekletst en 
plezier gemaakt. Maar aan alle goeie 
dingen komt een eind en zo ook 
aan de dieszitting. Langzamerhand 
vertrokken steeds meer mensen 
en werd het GASLAB leger en leger 
waarna de grote opruiming kon be-

ginnen.
Ik wil bij deze namens GELIMBO 
alle mensen bedanken voor hun bij-
dragen en/of hulp bij de totstand-
koming van de dieszitting. Het was 
een waar succes kan ik wel zeggen.

Carnaval
Vlak na de dieszitting was het weer 
zover, carnaval kwam er weer aan! 
Onze nieuwe prins, prins Daan den 
Eurste, was inmiddels wel bekend 
binnen GEWIS maar nog niet bij 
andere verenigingen. Daar moest 
maar eens verandering in komen en 
zo geschiedde dat we als GELIMBO 
met onze prins een rondje gingen 
maken op het TU terrein. Onze reis 
bracht ons allereerst bij het College 
van Bestuur, waar onze prins al een 
zeer goeie indruk achterliet, met 
kreten als “wij hebben toch áltijd 
vakantie?”. Tijdens ons bezoek aan 
het CvB hebben wij Harry Roumen 
bedankt voor zijn bijdrage aan ons 
dispuut. Wij hebben hem het ere-
lidmaatschap van GELIMBO aange-
boden wat hij met veel plezier in ont-
vangst nam. Onze reis over het TU 
terrein bracht ons vervolgens bij de 
Cursor, waar wij onze nieuwe prins 

aan hen voorstelde. Ook hier was het 
van oudsher gezellig waarna wij onze 
weg vervolgden naar de F.O.R.T. van 
Scheikunde. Vele mensen waren 
hier verkleed, wat bij ons natuurlijk 
in goeie aarde viel. Langzamerhand 
werd het voller en voller en begon 
er een zeer leuk carnavalsfeertje te 
hangen. Er werden gesprekken ge-
start door mensen te complimente-
ren met hun mooie schoenen. Niet 
lang daarna gingen wij naar de 
GEWIS-ruimte om daar door te bor-
relen waarna verschillende mensen 
nog de stad ingingen. 

Op vrijdagavond werd er carnaval 
gevierd in Eindhoven. Omstreeks 
19 uur verzamelden we bij GEWIS 
waarna we de stad introkken. Al snel 
kwamen we uit bij ‘t Lempke waar 
wij ook vorig jaar carnaval hadden 
gevierd. Dit ging uiteraard door tot 
in de laatste uurtjes. Zaterdagavond 
stond in het teken van het bezoeken 
van andere carnavalsverenigingen. 
Allereerst kwamen wij uit bij PSV 
carnaval op de Kleine Berg, Grand 
Café Berlage. Het was nog vroeg op 
de avond maar desalniettemin waren 
er toch al redelijk wat mensen op de 
been. Later op de avond gingen we 
door naar de Bolhoedjes die bij Hotel 
Pullman zaten. Hier was een grote 
tent en was er een erg leuk optre-
den door XQSME. Onze prins Daan 
den Eurste was ook hier weer heel 

aanwezig. En erg goed bezig met het 
verkondigen van het goede woord. 
Zo was hij heel lang in gesprek met 
een beveiligster, die zeker weten een 
oogje op hem had, of was het toch 
andersom? Zondag was niks ge-
pland en kon iedereen carnaval vie-
ren zoals hij dat achtte of lekker lang 
uitslapen en rusten. Maandag stond 
in het teken van carnaval vieren in 
Maastricht. Ik kan ook hier weer een 
heel verhaal vertellen wat wij hebben 
gedaan en hoe leuk het was. Maar 
ik zou je adviseren als je nog nooit 
carnaval hebt gevierd in Maastricht, 
kom volgend jaar mee met ons.  

Weekendje weg
16 maart t/m 18 maart stond in 
het teken van het weekendje weg 
met GELIMBO. Yves had een pracht 
locatie geregeld niet heel ver van 
Eindhoven in Leende, Guitenstee ge-
naamd. De avond van aankomst was 
het goed weer en hebben we gebar-
becued. Je hebt dan altijd van die 
grillmeisters zoals Mattijn en mijzelf, 
die een stuk vlees in het vuur laten 
vallen, wie het was weet ik eerlijk 
gezegd niet meer! Na het eten gin-
gen we binnen verder vertoeven en 
een spel doen. De naam weet ik niet 
meer, maar op de voorkant stond 
het hoofd van Paul de Leeuw. Ik 
kan mij nog goed herinneren dat er 
een disclaimer op het spel stond dat 
men niet verantwoordelijk was voor 
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eventuele ruzies die zouden kunnen 
ontstaan. Vervolgens ontstond een 
discussie bij het type vragen waarbij 
de andere groep de persoon die op 
het kaartje staat moet raden in 20 
vragen. Zoals leeft Mickey Mouse? 
Uiteraard eindigde dit gewoon met 
gelach en misschien ook hier en 
daar een facepalm. Hierna hebben 
we nog een aantal andere spelletjes 
gespeeld en gerikt. Toen was het al 
tegen vieren en toch wel tijd om naar 
bed te gaan. Helaas was mijn bed al 
bezet door iets...

De dag erop was ikzelf pas vrij laat 
op, geloof uur of 12. Toen ik bene-
den kwam zat iedereen al aan tafel 
wat te praten en te eten. Nadat ik 
ook helemaal klaar was met eten 
maakten we aanstalten om naar een 
zwemparadijs van een vakantieoord 
te gaan niet ver van Eindhoven. He-
laas werden hier groepen jongeren 
buiten het vakantieoord geweigerd, 
zucht, vervolgens hebben we met 
goeie moed onze weg voortgezet rich-
ting de IJzeren Man in Weert. 

Eenmaal teruggekomen in Leende 
was iedereen suf van het chloor en 
deden we het rustig aan. Na het eten 

stelde Florian ons het spel “Ticket to 
Ride: Europe” voor. Dit is een zwaar 
vet spel. Je wint echt op tactiek en 
een beetje geluk. Ik kan je alleen 
maar aanraden om het eens te spe-
len. Tot twee keer toe dacht ik dat ik 
gewonnen had maar helaas, tot twee 
keer toe bleek ik ongelijk te hebben 
bij het tellen van de punten. Zodoen-
de kwam deze dag ook tot een einde. 

Toen ik de volgende dag opstond had 
ik nogal kramp in mijn nek en kwam 
ik erachter dat er een cadeau’tje in 
mijn kussen lag van een goeie fee, 
een pot met asperges... Eenmaal be-
neden zag ik dat iedereen al redelijk 
moe was geworden van de afgelo-
pen dagen. Tot overmaat van ramp 
voelde Tosca zich ook niet lekker 
en is vervolgens ziekjes naar huis 
gebracht door Yves. Nadat Yves te-
rug was hebben we het huisje opge-
ruimd en na het avondeten zijn we 
weer huiswaarts getrokken waarna 
het weekendje voorbij was. Ik denk 
dat wij allen ons zeer hebben ver-
maakt!

Zoals je net gelezen hebt was het een 
aardig drukke periode. Ik heb mijzelf 
heel goed vermaakt. Tot de volgende!
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The winner of the puzzle in Supremum 44.2 is

Stan Korzilius

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

In the previous supremum we 
had five puzzles in total. A cou-

ple of you were brave enough to 
solve all of them.

The solutions can be found at:

http://gewis .nl/~supremum/
puzzle44.2.pdf

Previous puzzle

Puzzle

Rather than having a compli-
cated puzzle, we’ll settle 

with an easier one this time.

Let P = {p1, p2, ... , pn} be the set of 
the first n prime numbers.  Let S be 
an arbitrary (possibly empty) subset 
of P.  Let A be the product of the ele-
ments of S, and B the product of the 
elements of S’, the complement of S.  
(An empty product is assigned the 
value of 1.)

Prove that each of A + B and |A − B| 
is prime, provided that it is less than 
pn+12 and greater than 1.

Submit your solutions to puzzel@
gewis.nl and perhaps you’ll win a fa-
bulous prize!

If you didn’t notice... we’ve added a 
couloring picture in the middle of 
this Supremum. Get out your pen-
cils, brushes or try finger painting 
and submit your result at the board.
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Nog geen week na de vorige 
make over, klopte Lloyd al 

bij ons aan voor hulp. Gezien hij 
op 7 maart een date zou hebben 
vroeg hij ons om voor die tijd zijn 
kamer te restylen. Om ons de 
ernst van de situatie in te laten 
zien, zaten fotos, een filmpje en 
een plattegrond als bijlage bij 
zijn e-mail. 

Geschrokken van de beelden, kozen 
wij Lloyd uit de vele inzendingen. 
Gezien het vele werk dat voor de 
boeg stond, was er een hele dag voor 
nodig om onderstaand resultaat de 
realiseren. Ook de voorbereidingen 
namen wat weken in beslag, waar-
door de echte make over pas op 7 
maart plaats kon vinden. Hieronder 
het verslag. 

Voor
Gezien de uitgebreide informatie-
voorziening, konden wij ons goed 
voorbereiden alvorens de kamer van 
Lloyd ook in het echt te betreden. 
Helaas hadden we toch enige tijd 
nodig om van de schrik te bekomen. 
De kamer was grauw, onpersoonlijk, 
donker en saai. De kamer is erg leeg 
en de gordijnen zijn vaal en versleten 
en blokkeren een groot deel van het 
inkomende zonlicht. Verder staat 
het bed in een benarde positie. Geen 
enkele vrouw wil op deze plek dood 
gevonden worden. Laat staan naakt. 
De kast daarentegen staan wel op de 
meest ideale positie. Voor een even-
tuele vrouw is er in ieder geval nog 

genoeg ruimte vrij. Daar moest snel  
wat kleur in komen! Aangezien het 
onderzoek naar de persoonlijke ach-
tergrond van Lloyd liet blijken dat 
het een rustige jongen is die niet van 
al te overheersende kleurvlakken 
houdt (zoals bijvoorbeeld de I.V.V-
trui), kiezen we er voor om de na-
druk te leggen op enkele accenten in 
de kamer. De deur, niet op de foto’s 
te zien, was wit en vies. Dus deze 
kon ook wel een likje verf gebruiken. 
Als laatste wilden we het muzikale 
karakter van Lloyd nog duidelijk in 
de kamer terug laten komen. Hier-
voor hebben we een muziekstuk van 
Lloyds’ eigen hand gebruikt.

Tijdens
De vrouwelijk intuïtie zorgde er weer 
voor dat Leanne en Marlous erg goed 
voorbereid waren voor deze klus. De 
combinatie van los van elkaar mee-
gebrachte kleuren verf bleken een 
goede matching (!) te zijn. Gezien we 
snel van het grauwe karakter van 
de kamer af wilden, kozen we voor 
de kleuren appeltjesgroen, zongeel, 
hemelblauw en Marlousroze. Het 
schuren en schoonmaken van de 
oppervlaktes verliep voorspoedig. Al 
snel bleek de kleur zongeel te pas-
sen bij het geel dat al aangebracht 
was op de schuine wand. Om het 
geel beter te accentueren, brachten 
we de kleur ook aan op de balken 
van de dakkapel. Het tellen van de 
ramen bracht ons op het getal drie; 
het aantal kleuren dat we nog niet 
gebruikt hadden. Ideaal! Nu nog het 
vogelhuisje dat we ter decoratie in 

de blauwe hoek willen plaatsen in 
elkaar zetten. Helaas blijkt nu dat 
Lloyd een man zonder gereedschap 
is. En dat is toch wel vervelend. Met 
behulp van een mes is het beoogde 
resultaat dan toch bereikt. Over de 
duurzaamheid kunnen we echter 
geen garanties geven. Om even van 
de verflucht te bekomen, bezochten 
we het plaatselijke winkelcentrum, 
waar we een erg toepasselijk dek-
bedovertrek tegen het lijf liepen. Met 
de benodigde spullen keerden we te-
rug voor de finishing touch.

Na
Twintig minuten voor Lloyd zijn date 
mee naar huis nam, waren wij net 
bezig de laatste puntjes op de i te 
zetten. De kamer werd dus gelijk 
getest door vrouwelijk schoon. Alsof 
de binnenkomst geheel geregisseerd 
was, wees Lloyd alles aan dat we 
veranderd hadden. De muzieknoten 
op de muur spraken hem erg aan en 
de vrolijke kleurtjes op de raamko-
zijnen zorgden ervoor dat hij vergat 

2 meiden, 1 dag, 1 mannenkamer

dat hij net daarvoor helemaal natge-
regend was. 
We lieten Lloyd samen met zijn eer-
ste date achter met nog enkele actie-
puntjes:
• Het maken van de centrale lamp in 
de kamer, zodat als de kaarsen zijn 
gedoofd er nog steeds een lichtje kan 
branden.
• Het kopen van een verlengsnoer, 
zodat de vrouw naar Net5 kan kij-
ken.
• Het afdrukken van enkele foto’s om 
de deur te behangen en zo zijn ka-
mer wat persoonlijker te maken.
• En tot slot, een beetje man heeft 
wel wat gereedschap in huis, dus 
ook hier moest hij nog achteraan.

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 de oplettenden: Lloyd heeft 
inderdaad blauwe sloffen!

Lloyd’s reactie:
De kleine aarzeling die ik had bij 
het overdragen van mijn huis-
sleutel aan de twee dames bleek 
geheel onterecht. De muzikale 
thematisering en de opvallend 
vrolijke kleuren geven de positie-
ve energie die nodig is wanneer 
de Jacobi matrices en Quotiënt 
vectorruimten me de neus uitko-
men.

M
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Towers Watson

Een aantal weken geleden is 
mij gevraagd een stukje te 

schrijven over het werkende le-
ven en in het bijzonder hoe ik dat 
ervaar. Natuurlijk ga ik graag in 
op deze zaak van het leven die 
na je studententijd tot je komt.

Introductie
Ik zal mezelf eerst kort introduceren. 
Ik ben Bart “Bert” van de Laar en ben 
begonnen aan de studie “Toegepaste 
Wiskunde” in het jaar 2004. Na 4 
jaar had ik mijn bachelor op zak en 
ben ik begonnen/verder gegaan met 
het bidiplomeringstraject wat me de 
mogelijkheid bood om naast mijn 
masterrichting SPOR (Statistics Pro-
bability and Operation Research) de 
lerarenmaster SEC (Science Educa-
tion and Communication) te volgen. 
Tijdens mijn studie ben ik actief 
geweest bij GEWIS in onder andere 
de BAC (BArCommissie), zeilweek-
endcommissie GEZWEM  en studie-
reiscommissie MexiCo. Omdat ik 
tijdens de lerarenmaster een aantal 
dagen per week vrij had, ben ik als 
werkstudent begonnen bij Towers 
Watson in november 2010. Nadat 
ik mijn diploma’s heb mogen ont-
vangen in maart 2011 heb ik na een 
kort gesprek met Towers Watson 
mijn werkstudent-status verruild 
voor een junior analyst-status.

Towers Watson is een wereldwijd 
professioneel consultancybedrijf dat 
organisaties helpt hun bedrijfsre-
sultaten te verbeteren door effectief 
Human Resources, financieel en ri-
sicoadvies. Ik hou me vooral bezig 
op het actuarieel gebied. Een ander 
woord voor actuariaat is ook wel ver-
zekeringswiskunde. Omdat ik prak-
tisch ingesteld ben en het tijdens 
mijn werkstudentschap goed beviel, 
heb ik er voor gekozen om verder te 
gaan in dit wereldje. Inmiddels werk 
ik alweer een jaar bij Towers Watson 
en het werk bevalt me nog steeds erg 
goed. Het doel van dit stukje is niet 

het promoten van Towers Watson, 
dus ik ga proberen het objectief te 
houden (met af en toe een mening).

Werkweek
Op maandag heb ik mijn studiedag, 
wat betekent dat ik op maandag de 
mogelijkheid krijg om naar college te 
gaan in Utrecht. Naast (of in com-
binatie met) mijn baan bij Towers 
Watson doe ik namelijk de opleiding 
tot actuaris aan het Actuarieel Insti-
tuut (AG&AI). Ik zit op dit moment 
in het schakeltraject wat me toegang 
gaat verlenen tot de EMAS (Execu-
tive Master Actuarial Sciences). Door 
mijn wiskunde-opleiding heb ik vrij-
stelling voor ongeveer 20 van de 60 
ects. Op maandag hou ik me dus 
vooral bezig met deze studie, op de 
overige dagen ben ik werkzaam op 
kantoor. Die ene dag in de week nog 
bijleren vind ik een fijne combinatie 
met vier dagen werken. Daarnaast 
is het zo dat ik met deze opleiding 
makkelijker kan groeien en carrière 
kan maken binnen Towers Watson 
(maar ook daarbuiten). Verder ben 
ik de mening toebedeeld dat op het 
moment dat je in het werkende leven 
komt, je met een wiskunde-opleiding 
op zak altijd een cursus/opleiding 
moet volgen om je in te lezen in het 
bedrijf/vakgebied.

Op de overige dagen maak ik gemid-
deld 8 uur. Rond 8 uur in de mor-
gen probeer ik op het werk te zijn 
om vervolgens rond half 6 ervandoor 
te gaan. De begin- en eindtijden zijn 
variabel en in drukke perioden wordt 
van je verwacht dat je langer blijft. 
Hoe meer werk er is, hoe meer uren 
je maakt, wat een logisch causaal 
verband is. Als ik binnenkom, loop 
ik even langs alle collega’s om een 
kort praatje te maken om vervolgens 
achter de pc plaats te nemen. Op dit 
moment werken we nog met 2 à 3 
personen op een kamer. Ik ervaar bij 
Towers Watson een open, collegiale 
sfeer (wat cliché, maar het is wel zo). 

Iedereen staat open voor een praatje 
en staat klaar om je te helpen.

Werkzaamheden
Ik ben werkzaam binnen de afde-
ling Retirement van Towers Watson. 
Hierdoor hou ik me vooral bezig met 
advisering en certificering van pen-
sioenfondsen. Dit zijn tot op heden 
vooral jaarwerk- en accounting-
werkzaamheden. Pensioenfondsen 
en werkgevers moeten ieder jaar 
een jaarwerk opleveren en moeten 
zich houden aan accountingsstan-
daarden. Voor deze werkzaamheden 
moet je in de reglementen van de 
pensioenfondsen/werkgevers dui-
ken en door middel van berekenin-
gen accorderen of hetgeen de pen-
sioenfondsen gedaan hebben ook 
conform de reglementen is. Daar-
naast hou je hier rekening met fis-
cale en juridische aspecten. 
Daarnaast moeten pensioenfondsen 
iedere maand een nieuwe dekkings-
graad rapporteren aan DNB, waar 
je met de nieuwe rentestand een in-
schatting gaat maken van de voor-
ziening die het pensioenfonds aan 
moet houden. Verder kun je denken 
aan berekeningen voor uitruilen en 
afkopen van pensioen, prognoses 
maken op bestandsontwikkeling en 
uitkeringen en nog veel meer diverse 
werkzaamheden.
Op een moment ben je bezig met 
verschillende werkzaamheden voor 
verschillende klanten, wat betekent 
dat je goed moet plannen en com-
municeren met de betrokkenen. Ver-
der heb ik ook al opdrachten gedaan 
voor andere kantoren (Rotterdam 
en Apeldoorn), omdat ze daar teveel 
werk hadden en ik op dat moment 
tijd over had.

Als junior analyst ben ik vooral uit-
voerend bezig en is het klantcontact 
enigszins beperkt. Dit gebeurt wel 
met de telefoon en via mail, maar 

fysiek langsgaan bij pensioenfonds-
besturen en dergelijke is voor ‘ho-
gere levels’. Uitvoerend bezig zijn 
betekent dat ik de berekeningen uit-
voer en de rapporten/brieven maak. 
Vervolgens is er iemand die een 
check legt op de werkzaamheden 
en die je van feedback voorziet. Je 
wordt betrokken in het hele traject 
en binnen een jaar delegeer ik ook 
al kleine opdrachten naar werkstu-
denten. Daaruit blijkt dat ik al veel 
heb opgestoken binnen een jaar. Ie-
dereen binnen Towers Watson krijgt 
een persoonlijke coach, waar je op 
ieder moment binnen kan lopen om 
te praten over de voortgang.

Tot slot
Het was in het begin even wennen 
aan de andere tijdsindeling en het 
feit dat mensen om je heen nog wel 
iedere doordeweekse avond naar 
een feestje kunnen gaan. Het voor-
deel daarentegen van die tijdsin-
deling is dat bij thuiskomst er ook 
geen boek op je wacht om open ge-
slagen te worden (al was dat tijdens 
mijn studententijd ook niet zo vaak 
het geval). Samengevat bevalt het 
werkende leven me erg goed. De be-
langrijkste reden hiervoor is dat ik 
het leuk vind om naar het werk te 
gaan. Ten eerste omdat het interes-
sant werk is en ten tweede omdat er 
de open collegiale sfeer is, waarbij er 
ook tijd is voor gezelligheid. In plaats 
van vele theorieën leren die neigen 
naar enkel toepassing in de wis-
kunde (zo ervaar ik dat), vind ik het 
zelf erg prettig om praktisch bezig te 
zijn en (direct) resultaten te zien met 
de zaken die je doet. Desalniettemin 
is ‘de manier van denken’ (weer een 
cliché) die je leert door de wiskunde-
opleiding onmiskenbaar en niet te 
onderschatten en is de brede insteek 
van de opleiding een goede uitvals-
basis om de stap te maken naar het 
werkende leven.
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• vrijdag 8 juni t/m 
     zondag 10 juni
GEPWNAGE LAN 4.0

• woensdag 13 juni
Intro Begeleiders Activiteit

• dinsdag 19 juni
Lunchlezing Sioux

• dinsdag 19 juni
AC Karten 

• maandag 25 juni t/m 
     zaterdag 7 juli
Tentamens 4e kwartiel

• woensdag 27 juni
GEPWNAGE 1337 borrel

• donderdag 5 juli
Constitutieborrel

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
Vanderlande ...............................11
ASML ................. binnenkant achter
Towers Watson ....... achterkant kaft

Tom, als groots voetballiefhebber hierbij een idee voor je kamer om
Nederland aan te moedigen tijdens het EK!
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Colofon
De Supremum is het verenigings-
blad van studievereniging GEWIS 
en verschijnt 4 keer per jaar met 
een oplage van 1400 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
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 .......................... 1400 stuks
  
Met dank aan
Alle schrijvers voor hun stukjes, 
onze sponsoren, en alle mensen die 
hebben geholpen bij het verzenden.

Voorplaat
foto:  EJC feest
ontwerp: Mart Pluijmaekers

Foto’s activiteiten
GEFLITST
Christine van Vredendaal


