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And here it is: the fourth and 

last edition of the supre-
mum. It’s a rather thin edition 
filled with Dutch articles. If 
you would have liked more ar-
ticles, why don’t you write one 
yourself? Articles are always 
welcome.

What we are also looking for in the 
Supremum committee is new mem-
bers. If you feel the urge to help us 
creating this magazine, then don’t 
hesitate to contact us!

On a different note: I’m afraid that 
there is no puzzle this edition. Last 
edition no one sent in an answer, so 
nobody’s won. Answers for that puz-
zle are still welcome.

To finish it all off: we would like to 
thank Philip Meyfroyt for all the 
reviews he has done over the past 
years. Every edition he wrote about 
a movie that was just out or about to  
be released. Thanks!
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Dear readers, It has fallen on 
me to inform you that this 

will be my final chairman note. 
At the time of writing I have 
been chairman for exactly 334 
days, and thus by the time you, 
dear reader, are able to read this 
a whole year has passed; it is 
time to say goodbye and hand 
over the chairman’s note to my 
successor Rick Staals. But of 
course not before I have spoken 
my final words as the Chairman!

Last year has been ... interesting. To 
be more precise, it was brutal! It was 
exciting, fun, exhilarating, exhaus-
ting and mentally challenging at 
the same time. One night you’re at 
a party organized by a fellow Study 
association from Eindhoven and the 
next morning you have get up early 
to guide your fellow boardmembers 
through a long boardmeeting. One 
afternoon you are completely en-
gulved in lustrum related work and 
activities and the next morning we’re 
on our way to Delft for some board 
bonding with our sister associations 
from Delft and Twente. There were 
many parties and borrels to visit and 
we have had some serious discussi-
ons with the department about the 
Bachelor College, the new GEWIS 
room and the preparations for the 
Intro. We have seen it all and it has 
been a tremendous experience. 

Unfortunately, this will all change 
next year as I will then not be able 

to pursuit a similar course. Whe-
never I had to get up early to go to 
GEWIS this year, make fresh coffee, 
clean the board- or common room 
and start to go through my unread 
emails, instead I will become one 
of the thousend students next year 
who will have to work very hard to 
get their bachelor degree and res-
trict the damage that will be done by 
the langstudeerboete to a bare mini-
mum. Dear reader, this year I have 
been your chairman and I’ve tried 
my very best to be the best I could 
be. I devoted my entire year to GE-
WIS and it has been an honour! 

As my final final words, I would like 
to quote the refrain from Vera lynn’s 
WW II classic We’ll meet again. It 
was then used by the allied forces 
as a farewell song to all the depar-
ting soldiers. As many did not know 
whether they would come back to 
their loved ones alive, the song sim-
ply states: ``We’ll meet again’’. Dont 
know where, don’t know when. Thus 
dear readers, I say to you a simi-
lar farewell. Although I don’t know 
when we will meet again, this may 
be at a borrel, at a party or one of the 
many activities that will be held next 
year, I am certain that we will.

We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again
Some sunny day

.
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After highschool, I had a hard 
problem choosing a field of 

academic study. I chose Mathe-
matics and Physics because it 
left most other options open.  At 
the last part of the study, when 
I had to narrow down the topic, 
I casted dice. The outcome was 
Mathematics and I never regret-
ted it.  Later I read a book entit-
led “The dice man” and decided I 
did not want to live like the main 
character of the book. He had 
grown addicted to making all of 
his choices by means of dice.

I did become intrigued by the ques-
tion how I could improve my own 
decision making. My approach to 
research was hard to fathom. From 
time to time I was caught by a cer-
tain mathematical problem. This 
fascination usually came from the 
elegance of the problem rather than 
its solvability or the opportunity to 
impress other people how smart I 
was. When it stayed in my mind, I 
tended to devote more and more 
time to it. Usually I only gave up if 
I saw no pleasant way to approach 
it. A way in which an unpleasant 
solution could present itself is, for 
instance a hoard of case divisions. 
Although I am happy with the re-
sults I obtained, I sometimes won-
der whether I could have made more 
effective choices.

A look at the decision strategies of 
some colleagues whom I admired 
showed that they gave their research 
choices a lot more thought than I 
did. Before the Winter holidays they 
would use considerations close to 
probability theory to determine the 

best option of spending their free 
research hours. There is always a 
more challenging problem that is 
hard to achieve in the few weeks of 
vacation, but whose solution would 
lead to greater fame than a problem 
that will most certainly lead to an 
acceptable paper by the end of the 
holidays.  This is like the computa-
tion of an expected value of the out-
come of your activities.  Later in life, 
I began to adopt this strategy with 
great satisfaction.

Another decision strategy that I have 
seen people carry out with success, 
is the separation of the problem from 
its solutions. They would formu-
late the problem in all the relevant 
details, and ponder it over without 
even thinking of a solution.  Inte-
restingly enough, some of the opti-
ons for the solution sort themselves 
out before you have conscientiously 
begun thinking of strategies for the 
next step. I also adopted this ap-
proach with great satisfaction.

There is a sound connection bet-
ween the two strategies. Exploring 
the problem well is like setting the 
values you will give to the outcomes 
of the different strategies for which 
you will have to compute the expec-
ted value.

There has been much talk of the 
topics to be dealt with in the USE 
component of the Bachelor College. 
By hindsight, I would have enjoyed 
learning such strategies to make 
decisions regarding my immediate 
future, and I think that they would 
have been to great avail.
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From the dean
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Frank: “Wat is er nu bij GEWIS?”
Max (hoort Io Vivat): “Cantus.”
Frank en Bart: “Wat is een Cantus?”

Rob Wu tijdens een presentatie met Rik Schepens: “Hoi, ik ben Rik en dit is 
Rob. Of andersom.”

Puck heeft rode vlekken op haar arm.
Puck: “Ik weet wat ik op mijn arm heb trouwens! Een infectie door de pro-
cessierups!”
Ruud: “WAT!? ZIT ER EEN WORM IN JE ARM!?!?”
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Afstuderen in… Berlijn!

Na zeven jaren studeren aan 
de universiteit werd het voor 

mij tijd om in september 2011 te 
beginnen aan de kroon van de 
wiskundestudie: het afstudeer-
project. 

Gedurende het vak Queueing Sys-
tems werd mij al snel duidelijk dat 
in de wachtrijtheorie de interessante 
projecten gevonden konden worden. 
Daarom begon mijn zoektocht naar 
een project bij de collegegever van 
dit vak: Sem Borst.

Tijdens een van de gesprekken met 
Sem Borst vroeg hij of ik openstond 
voor een buitenlands avontuur. Ik 
hoefde hier niet lang over na te den-
ken om ja te zeggen, waarop contact 
werd gezocht met Deutsche Tele-
kom Laboratories (kortweg ook wel 
T-Labs) in Berlijn. 
Florin Ciucu, werk-
zaam aan dit onder-
zoekslaboratorium 
dat aangesloten is 
bij de technische 
universiteit van 
Berlijn, opperde mij 
eens te kijken naar 
een artikel over het 
supermarkt model. 
Ik was meteen ver-
kocht; dit was het 
project wat ik zocht.

Een deel van dit pro-
ject zou in Eindho-
ven moeten plaats-
vinden en een deel 
van dit project zou 
in Berlijn moeten 
plaatsvinden. Ber-
lijn: een bruisende 
stad vol geschiede-
nis, technologie en 
cultuur. De stad 
van de Reichstag en 
de Brandenburger 
Tor, waarvan het 
bovenste deel ooit 

dekkingsreis naar een goede kan-
tine dus en die blijkt te vinden in de 
faculteit Wiskunde! Echter is deze 
kantine wel duurder, maar voor vier 
euro kun je wel een heerlijke warme 
maaltijd naar binnen schuiven. Dit 
heeft duidelijk mijn voorkeur en le-
vert de Spanjaarden, Israëliërs, Ira-
niërs en Duitsers in mijn gezelschap 
altijd een hoop gezeur op om “bij 
wiskunde” te gaan eten.

Veel meer om over te zeuren heb 
ik niet; de lucky goals van mijn te-
genstanders bij tafelvoetbal daarge-
laten. Er geldt hier duidelijk dat de 
helft van het plezier buiten het veld 
plaatsvindt. We hebben over en weer 
veel praatjes, wat ervoor zorgt dat ik 
me al snel thuis voel hier en al snel 
vrienden maak. Het nadeel is wel dat 
de meesten vrij kort blijven, zodat de 
vriendschap maar van korte duur is.

Inmiddels ben ik een van de perso-
nen die binnenkort naar zijn land 
van herkomst terugreist. Hetzelfde 
rare idee als bij het vertrek hiernaar-
toe bekruipt me. Over een aantal we-
ken is alles weer anders. Eet ik weer 
boterhammen in plaats van twee 
keer warm op een dag. Fiets ik weer 
naar de universiteit in plaats van dat 
ik met de metro reis. Zal ik overwe-
gend Nederlands praten in plaats 
van overwegend Engels of Duits. 
Woon ik weer in een studentenhuis 
in plaats van in een appartement en 
zal ik ook weer zelf schoon moeten 
maken, al schijnt over het laatste 
nog gesproken te gaan worden. Het 
blijft een raar idee.

In Nederland zal ik me waarschijn-
lijk net zo snel weer thuis voelen als 
ik me hier thuis voelde. De stad, het 
tafelvoetbal, maar vooral de vrien-
den die ik hier achterlaat zal ik gaan 
missen. Ik heb in ieder geval een 
geweldige tijd achter de rug en kan 
iedereen een stage/afstuderen in het 
buitenland zeer aanraden.

Tsjuss,
Ton

kluis met daarin de sleutel van het 
appartement had ik niet gekregen. 
Toch wel wat gespannen sta ik na 
een reis van acht uur op de plaats 
van bestemming met twee grote kof-
fers en een rugzak in een compleet 
vreemde stad in het donker. Geluk-
kig maar dat alle informatie van T-
Labs klopte!

Wanneer ik vervolgens aankom bij 
het appartement kan ik mijn geluk 
niet op: ik tref een fully equipped ap-
partement aan wat er kortweg puik 
uitziet. Eigen keuken, eigen badka-
mer, eigen wc, eigen balkon, eigen 
woonkamer: alles is aanwezig. Ook 
de volgende dag blijkt T-Labs zijn 
zaakjes prima voor elkaar te hebben 
en goed voor haar gasten te zorgen. 
Op de 20e etage met een prachtig 
uitzicht over Berlijn is een speci-
ale studeerruimte voor studenten 
die werkzaam zijn voor T-Labs. Op 
de 19e etage is de kantine met een 
chique koffiemachine en een tafel-
voetbaltafel. Als voormalig GEWIS 
tafelvoetbalwinnaar moet ik hier na-
tuurlijk mijn visitekaartje afgeven. 
Eerste balcontact: doelpunt. Dat is 
een lekkere binnenkomer. In de ko-
mende maanden zou de verslaving 
weer helemaal terugkomen en zou-
den er vele doelpunten volgen.

Over lekkere binnenkomers gespro-
ken: na twee weken kom ik terug 
in mijn appartement… blijkt een 
schoonmaakster mijn appartement 
helemaal te hebben schoongemaakt. 
Dit zouden ze zelfs iedere twee we-
ken blijken te doen. Had ik al gezegd 
dat T-Labs goed voor haar studenten 
zorgt?

Tot zover is alles helemaal geweldig. 
Tijd voor een kritische noot. Een 
goede boterham is in Berlijn niet 
te verkrijgen. Daarop ga ik met een 
aantal medestudenten van de 20e 
etage altijd lunchen in de Mensa. 
Het voordeel is dat de Mensa goed-
koop is, het nadeel is dat het eten 
niet om over naar huis te schrijven 
is (wat ik nu dus wel doe). Op ont-

door Napoleon gebrast werd. Maar 
Berlijn is natuurlijk ook de stad van 
de Muur, die deze stad nog geen 25 
jaar terug in tweeën splitste.

Interessant project, interessante 
stad… de keuze is duidelijk. Toe-
valligerwijs bleek ook Nieke in deze 
stad te gaan studeren en iets min-
der toevalligerwijs later ook Loes. 
Bovendien hadden zowel familie als 
vrienden al weekendjes Berlijn op de 
planning staan. Met gezelligheid zat 
het dus bij voorbaat al snor. 

Toch is het een raar idee om dan 
ook daadwerkelijk naar het bui-
tenland te vertrekken om daar een 
aantal maanden te gaan wonen. T-
Labs zou een appartement geregeld 
hebben, maar meer dan een adres 
en een code met de positie van de 



98

C
hr

is
tin

e 
G

er
ph

ei
de

c
o
m

m
it
te

e
Science Fiction in GEWIS

Now that we have quite inap-
propriately gotten your at-

tention, we would like to give 
you a formal introduction to 
SCIFI, a committee from GEWIS 
started earlier this academic 
year. Technically  called the 
Student Committee of Interna-
tionals Facilitating Integration, 
SCIFI is the international stu-
dent committee of GEWIS. Our 
goal is to increase international 
student participation within the 
study association. That means 
taking advantage of the GEWIS 
space, attending activities, and 
meeting fellow students.

To that end, we try to organize ac-
tivities that are appealing to both 
Dutch and international students. 
This year we organized three ac-
tivities. First was an international 
social drink, which was a normal 
social drink (“borrel” in Dutch) but 
with the additional offerings of liq-
uors from all over the world. The 
second activity was a Social Pong 
Tournament (we are big into the 
social stuff, as you can see). In this 
event we brought the American 
sport beer pong to GEWIS and had 

teams compete for a cool prize. Our 
last activity this year was a bike trip 
to a Trappist brewery near Tilburg, 
which allowed a group of students 
to explore the Dutch countryside as 
well as enjoy some refreshing bever-
ages and ice cream.

Next year we hope to plan even more 
activities, for instance a bike fixing 
workshop for international students 
(we admit that this is probably less 
appealing to Dutch students — but 
we hope it is the exception!). Anoth-
er idea is a Mexican-themed fiesta, 
complete with piñatas just begging 
to be destroyed.

Currently our committee consists of 
two Dutch students and three inter-
national students, and we are eager 
to find more members. So, if you 
would like to get involved, or have 
any ideas for ways we can get more 
international students to partici-
pate in GEWIS, drop us an email at 
scifi@gewis.nl. We look forward to 
your input.

Met vriendelijke groeten,
SCIFI

Hallo lezer, aangezien je dit 
stukje aan het lezen bent, 

zal ik maar aannemen dat je ge-
interesseerd bent in de ACtivi-
teiten die ons GEWIS te bieden 
heeft. 

Natuurlijk zit het einde van het jaar 
er aan te komen en zullen er niet 
bijster veel ACtiviteiten meer op het 
programma staan. Maar wees vooral 
niet getreurd, uiteraard is de AC er 
volgend jaar weer met onder andere 
veel nieuwe leden. We staan aan het 
begin van het nieuwe jaar al paraat 
met ACtiviteiten tijdens de intro en 
de FLUP, dus twijfel niet en kom 
vooral naar onze nieuwe ACtiviteiten 
volgend jaar!

Een van de laatste ACtiviteiten die 
op het programma staan is het AC 
Karten. Op het moment dat je dit 
leest is het helaas al voorbij, maar 
ik hoop dat je van de adrenaline en 
snelheid genoten hebt! Helaas zijn 
er ook wat ACtiviteiten niet doorge-
gaan. Omdat we niet tot een goede 
consensus kwamen met de bAC, is 
bijvoorbeeld de karaokeborrel dit 
jaar helaas niet van de grond geko-
men, tot groot verdriet van de gehele 
AC. Persoonlijk houd ik wel van een 

liedje zingen en ik vind dat iedereen 
daar de kans voor moet krijgen. Ook 
het AC Levend Stratego is door een 
miniem aantal inschrijvingen niet 
doorgegaan. Nadat het AC Tafelvoet-
baltoernooi voor de verandering ge-
wonnen was door Frank en Bouke, 
hebben we de andere studievereni-
gingen van de TU uitgenodigd om 
een intra-universitair tafelvoetbal-
toernooi te houden. Maar helaas is 
dit ook niet doorgegaan vanwege te 
weinig animo. Al met al een niet al te 
best seizoen voor ons.

Gelukkig kunnen we tevreden te-
rug denken aan alle ACtiviteiten 
die we dit jaar met plezier georga-
niseerd hebben. Ik denk al aan het 
AC Schaatsen, waar we nog tijdelijk 
een hilarische website aan overge-
houden hebben, volledig gewijd aan 
de voorzitter van ons GEWIS. Denk 
ook aan onder andere het AC La-
sergamen, waar we elkaar meerdere 
malen gedesintegreerd hebben, het 
AC Bassie & Adriaanfeest, het AC 
Cocktails Maken en het AC Pannen-
koeken bACken. Kortom: als je erbij 
bent geweest, weet ik zeker dat je je 
zult verheugen op komend jaar. Suc-
ces met de laatste tentamens en een 
fijne zomervakantie!
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Jasper Landa

ACtiviteiten
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Streaming, Koffie en Sven

Het is ondertussen een be-
kend fenomeen dat, op 

het punt in het jaar waarop 
de middagtemperatuur begint 
te convergeren naar een hoe-
veelheid waarbij het plezant is 
om in zwembroek en slippers 
de dag te besteden, dispuut 
B.O.O.M. haar missie uitvoert. 
En dus trokken we er dit jaar 
weer op uit, en wel naar het 
plaatsje Durbuy gelegen in de 
Belgische Ardennen.

Nu zijn er natuurlijk twee dingen 
van belang in een verhaaltje over 
zo’n weekend. Allereerst een ver-
slag van wat er te doen was en ten 
tweede een verhaal over wat er 
gebeurd is. Om u nog wat langer 
op het randje van uw witte troon 
te laten zitten zal ik beginnen met 
het eerste.

Rond 18:00 kwamen we in grote 
getalen aan op onze bestemming. 
Nadat de tenten waren opgezet en 
de luchtbedden opgeblazen, vorm-

de zich al snel een kring rondom het 
kampvuur. Ik zeg kampvuur, maar 
bedoel eigenlijk de barbecue; gedu-
rende de eerste helft van het avond-
eten waren deze namelijk hetzelfde. 
Gelukkig was Eugen niet te beroerd 
om zijn kookkunsten te demonstre-
ren en al gauw transformeerde het 
kampvuur in een barbecue. Na de 
barbecue werden de tassen bier en 
flessen whisky ingeladen voor de 
dropping! En na ongeveer 4,5 uur 
wandelen, klimmen en ploeteren 
door en over verschillende modder-
paden vol met struiken die allemaal 
dood leken te lopen, arriveerden we 
wederom op de camping alwaar een 
echt kampvuur ons begroette.

De volgende dag was zowaar ieder-
een zo vroeg op dat we zelfs op tijd 
waren geweest als de activiteiten 
echt om half 10 begonnen. Als eerste 
stond een B.O.O.M.toppenparcours 
op het programma: met een tuigje 
om langs, door en over B.O.O.M.en, 
touwen en andere objecten klimmen, 
lopen en klauteren. Na de lunch 

was het tijd voor speleologie, ofwel 
het door grotten klimmen, kruipen 
en soms ook glijden. Toen we rond 
16:00 aankwamen bij de camping 
stond er eigenlijk niets meer op het 
programma. Er is dan ook flink ge-
bruik gemaakt van rivier, zwembad, 
kampvuur, pannenkoeken en bier. 
Vooral de combinatie rivier, zon en 
bier, samen ook wel “streamen” ge-
heten, was erg plezant.

En op de derde dag is iedereen opge-
staan onder het genot van een heer-
lijk verfrissende regenbui. Slechts 
de echte diehards zijn doorgegaan 
voor de middagwandeling: Bob, Pe-
ter, Ellen, Gijs en Lian. Wat een bik-
kels! De rest kon niet wachten tot ze 
weer lekker in Nederland bij de BK 
in Nederweert zaten. Al met al een 
ongelooflijk vermoeiend, maar rust-
gevend weekend. Snap je?

Nu zijn er wat mij betreft twee noe-
menswaardige dingen die belangrijk 
zijn voor mij persoonlijk tijdens een 
B.O.O.M.weekend. Zo is er altijd de 

koffiekwestie: wie is er verantwoor-
delijk voor het zetten van koffie ’s 
morgens vroeg? In dit geval lag deze 
verantwoordelijkheid bij onze lieftal-
lige aspirant. Hij heeft ons vooraf 
wel op de hoogte gesteld van het feit 
dat hij geen koffie kan zetten en, bij 
mijn weten, hij dit sinds het week-
end nog altijd niet kan. Wat hij wel 
kan is een Jedi mind trick gebruiken 
om ervoor te zorgen dat er toch koffie 
is! Dat belooft dus wat voor komend 
bestuursjaar.

Ten tweede staat Sven traditiege-
trouw op de meeneemlijst. Immers, 
zonder Sven zou het maar een dode 
bedoeling zijn. En ook dit jaar was 
hij er gelukkig een beetje bij, mee-
genomen door Myrte. Het was ech-
ter wel een beetje “land van geen ID” 
stijl: bij het B.O.O.M.weekend was 
geen Sven, maar wel Bego. En dat 
was erg gezellig!

Met takken,
Gerard
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Edwin Hermkens

Mijn verhaal gaat over onze 
zoon, Edwin. Edwin werd 

23 jaar geleden geboren in 
Roermond. Hij had al een broer 
William en een zus, Dorien. De 
vreugde was aanvankelijk van 
korte duur want Edwin moest de 
eerste maanden hard vechten.

Daardoor is Edwin denk ik ook wel 
zo’n doorzetter gebleven, die zelden 
opgeeft als hij iets wil.  Na deze moei-
lijke tijd ontwikkelde Edwin zich tot 
een altijd bezige persoon die uit-
drukkelijk aanwezig is en altijd net 
dat stapje verder gaat.

Als kind was hij veel buiten en had 
altijd die actiedrang. Hij had zijn 
eigen moestuintje en maakte vele 
woonkuilen en boomhutten. Hij 
hield van veel dieren en toen zijn ei-
gen kanarie stierf was hij ontroost-
baar. Jarenlang had hij ook zijn 
eigen konijntje en op onze pony’s 
Misty en Shadow reed hij als een 
ridder.

De computerhobby is toen begon-
nen; hij pimpte, case-modde en met 
een heuse waterkoeling overklokte 
hij menig processor.

Voor zijn profielwerkstuk bouwde 
hij een Tesla coil wat niet zonder 
gevaren was! Toch wilde hij niet 
Technische Informatica gaan stude-
ren maar Technische Natuurkunde, 
computers was alleen zijn hobby 
vond hij.  De Maxwellvergelijkingen 
waren echter te abstract en daarom 
stapte hij na een jaar toch over op 
informatica.

Edwin is altijd een jongen geweest 
met graag mensen om zich heen. 
Hij kan absoluut niet tegen onrecht-
vaardigheid en heeft altijd een sterke 
eigen mening gehad, wat niet altijd 
in dank wordt afgenomen. Edwin wil 
zich absoluut niet vervelen en zal al-
tijd weer iets zoeken om dat tot een 
goed einde te brengen.

Hij meldde vorig jaar dat hij op zoek 
ging naar een meisje dat minimaal 
kon integreren en differentiëren en 
dat is helemaal gelukt!

Hierbij hoop ik dat ik jullie wat meer 
inzicht heb kunnen geven in de drijf-
veren van onze Edwin.

De grootste hobby was als kind het 
bouwen en in elkaar zetten van de 
wildste dingen, van caravans tot 
motoren.

Hij was nog heel klein toen hij de ra-
dio-ontvangst wilde verbeteren door 
de antenne in het stopcontact te ste-
ken. Dit leverde i.p.v. extra geluid 
vooral veel licht op!

Na de lagere school ging Edwin naar 
BC Echt en haalde daar zijn VWO 
diploma.

Hij was toen vaak met zijn vrienden 
en vriendinnen op het water te vin-
den met een eigen bootje.

De jaren op deze school gingen snel 
voorbij. Hij knapte een TSX-brom-
mer op, waarna al zijn vrienden het 
nakijken hadden, maar bij dat nakij-
ken naar zijn vrienden reed hij recht 
tegen een lantaarnpaal. Dit kostte 
hem gelukkig alleen een gebroken 
been en blauwe plekken.

Tot mijn schaamte hackte hij het 
netwerk op deze middelbare school, 
om zo de aandacht te trekken, om-
dat men daar niet geloofde dat dit 
mogelijk was. Edwin wil vooral seri-
eus genomen worden.

Hij sportte graag, deed aan schaken, 
tennis, surfen, skiën enzovoorts. 
Skiën doet hij nog altijd heel fana-
tiek.
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GEWIS 6e Lustrum

Het was in den jare 1982 na 
Christus dat studievereni-

ging GEWIS werd opgericht. 
Daar de faculteit Wiskunde werd 
uitgebreid met een vakgroep In-
formatica, ontstond er ook van-
uit Sunya de behoefte om hier 
een nieuwe studievereniging 
voor op te richten. Nu, 30 jaar 
later, bestaan we nog steeds, 
en dat hebben we uitgebreid ge-
vierd met een lustrum gepast 
voor een parel jubileum! Vanuit 
het thema Monte Carlo hebben 
we als lustrumcommissie GEPA-
REL dan ook onze uiterste best 
gedaan jullie een royaal en ener-
verend lustrum aan te bieden.

Shaken, not stirred
Het lustrum werd afgetrapt met een 
uitgebreide cocktail workshop, ver-
zorgd door onze eigen BAC'er Joey 
Claessen. Met een Boston shaker, 
bergen crushed ice, tal van verse 

ingrediënten en veel exotische dran-
ken gingen we aan de slag. Joey liet 
op een vakkundige manier zien wat 
er allemaal bij komt kijken om een 
goede Jambalaya, Porn Star Martini, 
B52, Jumbled Fruit Julep en Long 
Island Iced Tea te maken. Hoewel 
het aansteken van de B52 niet voor 
iedereen even triviaal bleek, en het 
op geur onderscheiden van drank 
voor de Long Island Iced Tea hier 
en daar voor verwarring zorgde, was 
het uiteindelijk een erg gezellige, dan 
wel dronken activiteit.

You cannot beat a roulette table 
unless you steal money from it
Met de casinoavond in het vooruit-
zicht, werd er in samenwerking met 
Studium Generale een lezing georga-
niseerd over wiskunde in het casino. 
Deze lezing werd gegeven door onze 
eigen Prof. Dr. Remco van der Hof-
stad, die ons op interessante wijze 
kennis liet maken met verwachtin-

gen in de kansspelen en hoe 
je hier door makkelijk op een 
verkeerd been wordt gezet. 
De opkomst was grandioos, 
en zelfs de grootste van alle 
lezingen binnen dit seizoen. 
Ook met deze lezing heb-
ben wij duidelijk gemaakt 
dat ons lustrum niet zomaar 
aan de mensen voorbij gaat.

A night at GEWIS
Dankzij de verbouwingen 
binnen de GEWIS ruimte 
hebben wij iedereen al op 
een indrukwekkende manier 
kunnen onderdompelen in 
de echte Monte Carlo sfeer. 
Om deze sfeer toch nog extra 
kracht bij te kunnen zetten, 
was er daarom de filmavond. 
Tijdens deze luilekker avond 
waren er zachte zitzakken, 
een HD beamer op super-
breedbeeld formaat en heer-
lijke versgemaakte popcorn 
in onze eigen popcorn ma-

chine. Geheel in lijn met het thema 
waren er films zoals Casino Royale 
en 21 die ons wederom lieten genie-
ten van het luxe leven.

Place your bets, please!
Na een relatief rustige eerste week, 
knalden we de tweede week meteen 
goed in met op maandag de casino 
avond. Hoofdmoot van deze avond 
was het door Sogeti geheel verzorg-
de pokertoernooi. Aan de vijf tafels 
streden in totaal 33 (amateur)poke-
raars om de royale hoofdprijzen die 
er waren te winnen. Het was een 
spannende avond, met verschillende 
speelstijlen, toen bleek dat aan één 
tafel na een half uur al drie man wa-
ren weggespeeld terwijl andere tafels 
nog geheel compleet waren. Na drie 
uur spelen, en bij sommige mensen 
de nodige portie geluk, was de groep 
uitgedund tot drie man. Uiteindelijk 
was het Sander Kerstens die er met 
de winst en eer vandoor ging. Maar 
bij deze wederom felicitaties aan 
Ruud Andriesen en Max Sondag die 
respectievelijk tweede en derde zijn 
geworden.

Voor de minder gelukkige pokeraars 
(en dat waren er toch behoorlijk wat) 
waren er gelukkig genoeg andere 
kansspelen waar zij hun geluk op-
nieuw op de proef konden stellen. Bij 
de blackjack, roulette en craps tafels 
konden de uitvallers terecht, en al 
vrij snel na de start van het toernooi 
liepen deze tafels ook daadwerkelijk 
vol. Vooral de roulette en craps tafel 
bleken voor een aantal GEWIS'ers 
erg winstgevend, terwijl de blackjack 
tafel met name erg gezellig was. Ter-
wijl iedereen genoot van een hapje 
en een drankje naderde het einde 
van de avond, waarna er nog royaal 
met prosecco werd geschonken.

Ready? Set? Go!
Natuurlijk staat Monte Carlo niet 
alleen bekend om haar luxe casi-
no's, maar ook om haar welbekende 
Grand Prix van Monaco. Een race-
gerelateerde activiteit kon dus niet 
ontbreken, en dit was dan ook onze 
grote TU-brede activiteit. In eer-
ste instantie was het idee dat deze 
grote buitenborrel alias skelterrace 
gehouden zou worden op het TeMa 
veld. Helaas zat het weer ons niet 
mee, en moesten we halsoverkop de 
race naar binnen verplaatsen, in de 
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koepel. Ondanks het slechte weer 
en de logistieke problemen, bleek de 
koepel bij uitstek geschikt om een 
geweldig racecircuit neer te leggen. 
Dankzij alle obstakels en smalle pa-
den was het zo voor ons mogelijk om 
een erg spannende baan te ontwer-
pen met de bijna 900 kratjes die we 
van Grolsch mochten lenen.

Het parcours begon met een krappe 
S bocht, gevolgd door een in rook 
overladen tunnel. Een ruime bocht 
gaf hierna achtervolgers de moge-
lijkheid om hun (langzame) voorgan-
gers in te halen. Hierna volgend een 
krappe chicane om de betonblokken 
en ijzerstukken heen, waarna men 
via een erg smalle binnendraaier de 
pitstop in reed. Met name deze laat-
ste bocht bleek voor veel deelnemers 
te krap, gezien de grote hoeveelheid 
kratjes die hier omver werden gere-
den (ook al kregen sommige deelne-
mers het voor elkaar om zelfs in de 
rechte stukken nog een krat tussen 
de wielen te rijden).

De deelnemers die zich aan dit par-
cours waagden moesten in totaal vier 
rondes afleggen, waarin ze om de 
twee rondes de pits in moesten dui-
ken om een biertje te adten. Het idee 

is simpel, de uitwerking bleek legen-
darisch! Er waren loeisnelle deelne-
mers, deelnemers die aparte Adt-ko-
ningen hadden ingezet, deelnemers 
die er achter kwamen dat het par-
cours achteruit toch niet sneller ging 
dan vooruit, en deelnemers voor wie 
het adten toch allemaal iets te veel 
werd. Dat het een zware opgave was 
bleek ook wel uit de drie niet meer 
te gebruiken skelters. Maar na vele 
vermakelijke voorrondes was het tijd 
voor de halve finales waarin deelne-
mers van de vier snelste rondetijden 
tegen elkaar streden. Wessel Prins, 
Bouke Cloostermans, Vincent Huis-
man en Chris Mens streden in deze 
zinderende halve finale tegen elkaar. 
Uiteindelijk kwamen Vincent Huis-
man en Chris Mens tegenover elkaar 
te staan in de finale, waarna Chris 
Mens toch diegene was die de snel-
ste racetijd neerzette.
Dit prachtige schouwspel, in combi-
natie met een goede ambiance, lek-
kere friet en mooie opkomst zorgde 
er voor dat ook deze activiteit bijzon-
der geslaagd was.

May I have this dance?
Een lustrum als deze dient afgeslo-
ten te worden met een groots feest. 
Vandaar dat wij besloten om voor 

het eerst in (waarschijnlijk, de kro-
nieken zijn niet sluitend op dit punt) 
20 jaar weer een gala te organiseren. 
Om dit gala extra kracht bij te zet-
ten hebben wij vanaf begin af aan 
gehamerd op de correcte etiquette. 
Het uitnodigen per blauwe brief (de 
juist ingelichte man werd uitgeno-
digd met een roze brief), het dragen 
van een rokkostuum en gala lang en 
het verzorgen van een broche. Hoe-
wel ver weggezakt (of nooit aange-
leerd) bij menig GEWIS'er, bleek de 
etiquette hoogtij te vieren.

De avond begon met een busreis 
naar een tot dan toe geheime loca-
tie: kasteel Maurick in Vught. Bij 
aankomst stond de fotograaf al klaar 
om mensen te verwelkomen. Vervol-
gens begon de bigband om stipt ne-
gen uur met spelen, en al vrij snel 
wisten mensen hun weg van de bar 
naar de dansvloer te vinden. Dankzij 
de dansworkshop waren de mees-
ten min of meer op de hoogte van 
de juiste dansstijl, en dit werd dan 
ook driftig beoefend door sommigen. 
Anderen dansten er gewoon op hun 
eigen manier op los.

Al vrij snel op de avond werd het bier 
vervangen door whisky en cognac, 
en de combinatie van de bigband, 
locatie en prachtig geklede mensen 
zorgde voor een mooie sfeer. Zowel 
de fotograaf als de bigband zijn veel 
langer gebleven dan wij hadden ge-
pland, wat ook tekenend was voor de 
gezelligheid. Het gala was dan ook 
een perfecte afsluiter voor de twee 
lustrumweken.

Finish line
Al met al waren de lustrumweken 
voor ons als commissie zwaar en 
vermoeiend, maar alle positieve re-
acties gedurende die weken hebben 
het voor ons meer dan waard ge-
maakt. Bij deze willen we dan ook 
iedereen bedanken die naar één 
van de activiteiten is gekomen! Wij 
hebben ontzettend genoten, en we 
hopen dat jullie dat ook hebben ge-
daan. Met nog een aantal weken te 
gaan tot de dies kunnen we nog even 
door gaan met vieren, en dit zullen 
we dan ook zeker doen!

Wist je dat.. 

• er voor de grandprix borrel 840 
bier kratjes aangevoerd waren?

• StarApple een iPad3 had aange-
boden tijdens de grandprix borrel?

• er 40 flessen prosseco doorheen 
zijn gegaan tijdens het lustrum?

• Tequilla met een aarbeitje best 
goed smaakt?

• Harry Roumen ook een rondje 
heeft geskelterd?

• Leanne een bierviltje met hand-
waarden had tijdens het pokertoer-
nooi?

• GEPAREL het een erg geslaagd 
lustrum vond?

• de commissie al in juni begon met 
het regelen van dates voor het gala?

• het oorspronkelijke plan  karten 
was in plaats van skelteren?

• één dag voor de grandprix borrel 
geregeld was dat het in de koepel 
kon plaatsvinden?

• Vincent Huisman de snelste ron-
de had geskelterd maar toch de 
race heeft verloren?

• maar één skelter de grandprix 
borrel volledig intact overleefd 
heeft?

• GEPAREL 30 vergaderingen heeft 
gehad, waarvan Jesper er bij 29 te 
laat was?
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GEWIS & Waarachtig

Sommigen noemen zichzelf 
een hondenmens. Deze zelf-

classificatie gaat met enige trots 
gepaard. Die trots komt voort uit 
het idee dat mensen zich zouden 
laten omringen door hen met 
een vergelijkbaar karakter. Een 
hond, zo beredeneert de honden-
liefhebber, is trouw, lief en vrien-
delijk. De subtekst is dat dit ka-
raktertrekken zijn die het baasje 
deelt met zijn huisdier.

Met even veel trots verkondigt de 
tegenhanger van de hondenmens 
een kattenmens te zijn. De begeer-
lijke eigenschappen in katten zijn 
zelfstandigheid, behoedzaamheid en 
intelligentie.

Deze geïdealiseerde archetypering is 
naïef. Eén van de waan denk beelden 
die een kind hoort te verliezen in de 
opvoeding is de antropo mor fi sering 
van dieren. Voor een kind zijn uilen 
slim, vossen sluw en slangen slecht. 
Hoewel bij deze dieren de waan om 
ze een karakter toe te schrijven ver-
dwijnt, is het sociaal volkomen geac-
cepteerd om een huisdier te blijven 
vermenselijken. De werkelijke uitleg 
van het radicale verschil in gedrag 
van honden en katten stoelt overi-
gens niet op karakter maar op het 
feit dat de één van oorsprong een 
coöpera tieve jager is en de ander van 
oorsprong een individuele.

Wellicht lijkt het een onschuldige 
praktijk om je huisdier als een ge-

zinslid te beschouwen, om te geloven 
dat het dier werkelijk van je houdt, 
maar de harde waarheid is de vol-
gende: wanneer je een dier bezit dat 
bewust genoeg is om met een mens 
te interageren, doe je het te kort. Een 
hond kijkt niet vriendelijk in je ogen 
maar wacht op een commando van 
het alpha-mannetje van zijn roedel. 
Een kat komt niet op je schoot liggen 
om geaaid te worden maar houdt 
van de warmte omdat dat beter over-
een komt met zijn originele habitat. 
De genegenheid die een dier lijkt te 
vertonen is absoluut een illusie.

Tenslotte maken veel dierenbezitters 
zich schuldig aan het tegenstrijdige 
gedrag waarmee ze hun huisdier 
trachten te modelleren naar een 
nog idealer ideaalbeeld. Katten zijn 
leuk als ze achter een rinkelende 
sleutelbos aan tijgeren, maar horen 
niet met verminkte vogeltjes tus-
sen hun kaken aan te komen. Hon-
den moeten blaffen naar insluipers, 
maar niet naar de visite. Als bonsai-
boompjes worden kittens en puppy’s 
in een tegennatuurlijk karakter 
gedwongen. De paradox waarin ie-
mand aangeeft een honden/katten-
mens te zijn, maar tóch de helft van 
de natuurlijke eigenschappen weg-
conditioneert, is slechts een treurige 
herinnering aan de meedogenloze 
suprematie die mensen hebben over 
dieren.

Dit is absoluut niet trouw, lief en 
vriendelijk.

I
N
F
I
M
A

Myrte heel serieus: “Drie kerels en een vrouw zou ik nog wel doen, maar 
het moeten niet meer kerels worden!”

Jeroen: “Als ik zo maar mijn bed uit rol zonder iets aan mijn haar te 
doen, dan wordt ik in de bus geweigerd wegens dakloosheid.”

Jasper L: “Ik zeg ook wel eens tyfus, maar daar zijn we nu allemaal resi-
stent voor... Is het ‘voor’ of ‘van’ of zoiets? Resistent zijn van...?”
Teun: “We kunnen het gewoon niet meer krijgen.”
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Accenture

Curious what kind of jobs are 
available once you finish 

your Computer Science master? 
Read on for my story!

Choices
Hi, I’m Frank Vlamings, security 
analyst at Accenture, former secre-
tary of the board of GEWIS (‘05/’06) 
and founder of the GEFLITST pho-
tography committee. Shortly after 
my year on the board of GEWIS, I 
was also wondering what might be 
in store for me after I would finish 
my studies. But first of all I had to 
choose a master program to follow.

Quickly the Information Secu-
rity Technology track within CSE 
caught my interest. Not only did se-
curity seem a very interesting topic 
to study, but IT Security was (and 
still is) a hot topic in the market, 
which should give me good job op-
portunities. So in 2007 I started tak-
ing courses in Eindhoven, Nijmegen 
and Enschede, the three universities 
that collaborate in the Kerckhoffs 
Program. Some people might be put 
off because of the travelling, but it’s 
only one day in the week and in my 
opinion it was totally worth it.

When the end of my master studies 
finally came into view, I was pre-
sented with a new choice to make: at 
what company would I like to work? 
So just like many of you, I searched 
the web, attended company lectures 
at GEWIS and visited the ‘Wervings-Wervings-
dagen’. It was on this event that I got 
to know Accenture. Mostly due to 
the fact that my intro-mum was one 
of the Accenture employees at their 
stand.

At that moment I wasn’t really sure 
what kind of job I would want to do, 
except that it should have something 
to do with IT Security. While doing 
my master thesis project at Philips 
Research, I decided that a research 

job did not really appeal to me that 
much, so that at least narrowed the 
number of choices.

One thing I knew for sure, was that 
I wanted a job that would give me 
plenty of practical experience, to add 
to the mostly theoretical skills and 
knowledge gained during my stud-
ies. Consultancy seemed to be an 
attractive option, as it would allow 
me to use my technical skills and 
knowledge to help companies solve 
their problems and at the same time 
gain a lot of experience with real life 
security challenges and solutions at 
various projects and companies.

Accenture
And so I decided to apply at a few 
consultancy companies where I al-
ready had some contacts through 
people I knew from the TU/e. My 
choice to take the IST track within 
CSE appears to have paid of, be-
cause the first company where I ap-
plied showed clear interest in the 
skills and knowledge I could bring 
and decided to hire me: Accenture.

Accenture is a global company, with 
over 240.000 employees (2400 in the 
Netherlands), across more than 200 
cities in 54 countries. It delivers con-
sulting, technology and oursourcing 
services to almost all of the Fortune 
100 companies in 120 countries.

These facts sum up some of the 
things that I really like about Accen-
ture. It truly is one global company, 
not just a bunch of many independ-
ent offices around the world. Accen-
ture trains its employees centrally 
and puts a lot of effort into sharing 
experiences, skills and knowledge 
across the entire company. When-
ever you do a project there is almost 
always someone within the company 
who has done something similar be-
fore and to my experience, they are 
always willing to help you out.

The other thing I like about Accen-
ture is that it is not just about high 
level consulting work, but we actu-
ally deliver solutions to our clients 
and run them for them through 
infrastructure and application out-
sourcing services. This means that 
as a consultant you can be involved 
in the entire chain of activities to de-
liver a solution, rather than just at 
the beginning.

IT Security
Enough about Accenture in general, 
let’s go back to IT Security and my 
work at Accenture’s Dutch office in 
Amsterdam. Well, “at Accenture’s 
Dutch office”, I should really say: at 
our clients, because I don’t spend 
much time in our own office. I’m part 
of the security practice within Ac-
centure NL, which consists of about 
30 people and is part of a larger 
(around 100 people) group called 
ISIS (IT Strategy, Infrastructure & 
Security).

Since I joined Accenture in Novem-
ber 2010, I have been working on 
one big project that took almost one 
year and several smaller projects. 
During the big project we delivered 
an Identity Management solution to 
a large multinational financial com-
pany. We achieved this with a team 
of about 25 people at the project’s 
peak. Part of the team was Accenture 
and part were developers from other 
companies that already had experi-
ence with the existing solutions of 
this client. It was a very interesting 
experience to work with such a di-
verse team and on a 
topic that involves a 
lot of stakeholders 
in the client. Specifi-
cally the various HR 
departments around 
the world that would 
have to deliver em-
ployee records to the 
Identity Management 
solution posed an 
interesting group to 
manage.

I was involved in the topic from start 
till finish and worked on designing 
the overall solution, but also the se-
curity controls for the identity man-
agement system itself. This involved 
discussions with various levels of 
security and risk officers within 
the client, all the way up to C level 
[CEO, CIO, etc - ed]. I must say that 
this was a very interesting experi-
ence and my technical background 
helped me out a lot to quickly under-
stand the various security aspects 
that we needed to deal with.

Identity & Access Management is 
one of the important security topics 
for the Accenture Security practice, 
but we are also involved in delivering 
security event monitoring solutions, 
in assisting our clients in moving to 
cloud based services and in guid-
ing them to securely roll out mobile 
devices (e.g. Bring Your Own Device 
programs), to name but a few hot 
topics in the security field.

U-Team
Apart from my regular work at Ac-
centure, I joined the U(niversity)-
Team for the TU/e that organizes 
all kinds of activities to reach out to 
students. You may for instance have 
seen me at the lecture on Smart Grid 
Security that I organized for GEWIS 
and Thor members in May. It is also 
a perfect excuse to visit the ‘borrel’ 
every now and then. See you there 
and if you have any questions about 
my experiences with the Kerckhoffs 
master program or Accenture, don’t 
hesitate to contact me!
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Participation council

At this moment I am already 
trying to get the hang of the 

TU/e’s structure for nearly a year. 
Especially the infinite amount of 
participation councils is hard to 
see through. There are a lot of 
smart students at this university 
that could all help with getting 
the education better and a lot 
also do so. Education evolves all 
the time to prepare the students 
properly for the current job mar-
ket, but not all suggested chan-
ges are good ones! And that me-
ans time for action.

As the Education Officer of GEWIS 
I am busy with the education at our 
department. Frequently new things 
are embedded in a course and “bugs” 
are found, but before an important 
change is made it is discussed in 
the Education Committee (OC), a 
group of teachers and students that 
monitor the curriculum to preserve 
quality. They also discuss the ques-
tionnaires you fill in at the end of a 
course and act if that is necessary. 
If after a change students note that 
there is something wrong, then they 
could go to the student council (SR). 
The students, chaired by the Edu-
cation Officer, can do something de-
pending on the problem. They could, 
for example, speak with the teacher. 
The students from the education 
committees also join the meeting, so 
they know what goes around among 
the students.
If something went seriously wrong I 
can also go to the director of edu-
cation, something I have done once 
this year. That time we looked for a 
good solution together and worked 
that out.

Next to education there is happe-
ning a lot more at our department. 
Research, housing and money of 
course are some of the matters at 
hand. These, and other matters, are 
discussed during the Departmental 
Council (FR) meetings.  The Depart-
mental Council has several students 
and employees that monitor the po-
licy of the Departmental Board.

Besides our department I also join 
meetings regarding the university as 
a whole. One of these bodies is the 
Student Advisory Body (SAO) where 
we students advice the STU and 
Rector Magnificus about university-
wide matters. This year we talked 
about the Bachelor College, the esta-
blishment of the hard cut and much 
more.

About once a month the Executive 
Board of the university (CvB) meets 
with the university council (UR). 
These meetings are always discus-
sed with the different departmental 
councils and Education Officers. 
During these meetings nothing is 
decided, but it is a good place to 
check how things are going in other 
departments and to find solutions to 
problems.

There are a lot of opportunities to 
give input and that input will be 
used to change things. If you as a 
student think something is wrong, 
come visit the Education Officer of 
GEWIS. He could always advice you 
on what to do or take your opinion 
and commentary with him to one of 
the meetings.

Op het moment van schrijven zijn 
wij inmiddels 4 dagen lid van de 

BAC en krijgen wij de grote eer om 
namens de BAC een stukje voor de 
Supremum te schrijven. Ook mag ver-
meld worden dat tijdens het schrijven 
van dit prachtige stuk een trappist 
van eigen bodem wordt genuttigd, 
specifieker een La Trappe Quadrupel.

In het begin van het jaar kwamen 
wij tijdens de INTRO binnen als twee 
lieftallige onschuldige jongetjes. Bei-
de lieten we al het BAC-logo op onze 
rug vingerverven en dit was natuur-
lijk het begin van iets moois.

Later bij de borrels waren we zwaar 
onder de indruk van de prestigieuze 
BAC-leden in actie. Zo erg zelfs dat 
we vrijwillig gingen dweilen na de 
borrels (DWEILEN IS PUIK!), met 
vele zatte avonden tot gevolg.

Het vooruitzicht op een mogelijk 
BAC-feutschap stimuleerde ons om 
beter te presteren bij de studie (en 
persoonlijk de bierconsumptie bij 
GEWIS te bevorderen), aangezien we 
pas in aanmerking kwamen voor dit 
BAC-feutschap als we onze BSA’s 
hadden bemachtigd. Dit had na-
tuurlijk als gevolg dat wij deze BSA’s 
binnen de minimaal vastgestelde tijd 
gehaald hebben.

Hierdoor konden wij ons na een half 
jaar studeren in de alom bekende 
BAC-Feut-shirts hullen, na een 
prachtige, boeiende, bijzonder puike 
vergadering op het gevierde even-
als gevreesde (door de ontvangende 
stad) BAC-weekendje. De shirts, die 
noch fris roken noch fris waren, heb-

ben wij vol trots nog vuiler gemaakt 
dan ze al waren.

Gedurende dit feutschap hadden 
wij de eer dat wij nog meer mochten 
dweilen, en onder toeziend oog van 
BAC-leden af en toe ook een aantal 
bier mochten tappen. Het feutschap 
hield natuurlijk ook veel dronken 
avonden in, denk bijvoorbeeld aan 
de Franse borrel (met die heerlijke 
broodjes brie), de SCIFI borrel (met 
vele exotische shotjes) of de altijd fa-
meuze carnavalsborrel (helaas is ons 
geheugen hiervan beperkt, dankzij 
Eran).

Plotseling word ik ruw onderbro-
ken door Sako die roept: “OMG kijk 
luchtballon.”

In de tussentijd hebben wij ook nog 
eens drie andere feuten mogen ver-
welkomen, welke wij vanaf nu na-
tuurlijk met veel plezier zullen op-
dragen om de vloer te dweilen. 

Op dit moment zijn wij bezig om ons 
voor te bereiden op de aankomende 
borrel, waarvoor wij ons mogen hul-
len  in een met Grolschgroen be-
drukt gilletje. (Word spellingscheck 
kent Grolschgroen, PUIK!)

Hopelijk mogen wij jullie de ko-
mende tijd allemaal verwelkomen op 
deze altijd gezellige borrels in deze 
prachtige gilets.

Overigens is er tijdens het schrijven 
van dit stuk het nodige gerstenat ge-
consumeerd ten behoeve van onze 
inspiratie. 
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De weg van een BAC-feut
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How I spent my summer vacation

Alsof The Dukes of Hazard 
waren ingehuurd als clowns 

op een kinderfeestje en er van-
door gaan met de cadeautjes in 
de kofferbak. 

Zo begint How I Spent My Sum-
mer Vacation. Mel Gibson zit met 
clownsmasker achter het stuur en 
z’n partner in crime ligt, à la Mr. 
Orange van Reservoir Dogs, te bloe-
den op de achterbank. Met de kof-
ferbak vol geld, en de politie op de 
hielen, scheuren ze naar het land 
van de onbegrensde mogelijkhe-
den, voor criminelen dan, Mexico. 
Met enkele schrammen en blauwe 
plekken weten ze dit beloofde land 
te bereiken. Karma kan echter niet 
lachen om hun clowneske voorko-
men. Vóór ze “dos cervezas” kun-
nen zeggen worden ze opgepakt door 
de corrupte Mexicaanse politie. Het 
geld belandt in hun zakken en Mel 
voor onbepaalde tijd in de beruchte 
El Pueblito gevangenis in Tijuana. 
Zijn compagnon brengt het er nog 
slechter van af.  Zoals Ben Cramer 

ooit zong: “Hij was maar een clown, 
maar nu…”.

Terwijl ik deze review schrijf maak 
ik mij geen zorgen over het aantal 
woorden dat ik moet halen. De film 
bevat de hofleverancier van de ta-
bloid bladen: Mel Gibson. Als een 
writers block zijn intrede doet, heb 
ik de geruststelling dat ik een Su-
premum kan vullen met alle rare 
fratsen uit zijn privé leven. Als hij 
niet knijpend in zijn tepels in Sou-
th Park verschijnt, komt hij wel in 
het nieuws vanwege bedreigingen, 
homofobie, antisemitisme, huiselijk 
geweld, alcoholisme, racisme, sek-
sisme en mishandeling van zijn ex 
vriendin Oksana Grigorieva. Bios-
coopgangers zouden moeite kunnen 
hebben om de film hier los van te 
zien.  Dit is ook deels de reden dat 
in de Verenigde Staten, How I Spent 
My Summer Vacation gelijk in de 
schappen beland is.  Dat de prent 
daarnaast het nodige geweld niet 
schuwt, heeft Mel waarschijnlijk ook 
parten gespeeld.

Het verhaal speelt zich grotendeels 
af in El Pueblito, ofwel, zoals het 
hoofdpersonage zijn nieuwe thuis 
beschrijft: “the world‘s shittiest 
mall”. Op het eerste gezicht lijkt 
het namelijk op een markt uit een 
ontwikkelingsland.  Deze setting is 
gebaseerd op een experimentele ge-
vangenis die zijn deuren enkele ja-
ren geleden heeft moeten sluiten. Of 
spreken we bij dit soort  instellingen 
over openen?  Gevangenen mochten 
hun familie meenemen en hadden 
binnen de muren alle vrijheid om 
te doen wat ze wilden. Het resul-
taat was een kleine stad vol drugs 
en prostitutie waarbij je Happy Meal 
met een vuurwapen kwam. Mel Gib-
sons personage, “Driver”,  ontmoet 
in de gevangenis een 10 jarig jongen-
tje, “Kid”.  Ook ontmoet hij de moe-
der, een weduwe bekend onder de 
naam “Kid’s mom”. Ikea meubelen 
hebben originelere namen. Tevens 
krijgt Driver het aan de stok met de 
machtigste crimineel in El Pueblito,  
Javi.  Voor deze schurk dient Kid en-
kel als verpakking van zijn nieuwe 
lever. De dag dat Javi een beroep 
doet op zijn wandelende orgaankwe-
kerij lijkt te naderen. Driver maakt 
het vervolgens zijn taak om Kid te 
beschermen, te ontsnappen en zijn 
geld terug te krijgen van de Mexi-
caanse politie.

De laatste tijd zagen we Mel Gibson 
vooral in dramatische rollen. Denk 
aan Signs en de door Jodie Foster 
geregisseerde flop The Beaver, on-
danks dat zijn sterrenstatus werd 
gelanceerd door actiefilms als de 
Mad Max en Lethal Weapon series. 
Hierin speelde hij iconische perso-
nages die door zowel het publiek 
als de recensenten werden omarmd. 
Hij gooide hiermee zulke hoge ogen 
dat, als hij in zijn hoogtij dagen 
alle aangeboden rollen had geac-
cepteerd, hij ook bekend zou staan 
als Batman (1989),  James Bond 
in Golden Eye (1995),  Wolverine 
in X-Men (2000), Elliot Ness in The 
Untouchables (1987) en Jim Garri-
son in JFK (1991).  Zijn ex, Oksana, 

zou anders beweren,  maar door de 
omslag naar dramatische rollen zou 
je kunnen denken dat hij een zacht-
aardige man is geworden. Gelukkig 
is dit niet het geval. In de Verenigde 
Staten wordt de film uitgebracht on-
der de titel “Get the Gringo”,  als ik 
zeg dat “Porter in Prison” een betere 
titel was geweest, weten liefhebbers 
van Mel Gibsons testosteron gedre-
ven wraakfilm Payback genoeg. 

Kid wordt gespeeld door Kevin Her-
nandez (The Sitter), Javi door Daniel 
Giménez Cacho (La Mala Educación) 
en de moeder door Dolores Heredia. 
Als de laatst genoemde dame je iets 
zegt, dan ben je de aangewezen per-
soon om de reviews van mij over te 
nemen. Hoewel ze al twintig jaar het 
witte doek siert, geeft filmsite IMDb 
niet meer informatie dan “No Photo 
Available” en haar sterrenbeeld. 
Voor weegschalen is blijkbaar geen 
filmcarrière weggelegd. Bijrollen zijn 
beter voorzien van sterrenstatus. 
Peter Stormare (The Big Lebowski, 
Fargo) had meer speeltijd verdiend 
als crimineel en “rechtvaardige” ei-
genaar van het geld in Drivers kof-
ferbak.  Bob Gunton (The Shaws-
hank Redemption, JFK) speelt een 
onschuldige zakenman die als pion 
wordt gebruikt in Drivers plan om 
het geld terug te krijgen. 

De regie komt van debuterend re-
gisseur Adrian Grunberg die samen 
met Mel het script schreef. Het is 
de eerste keer dat Grunberg zelf de 
touwtjes in handen heeft. Maar als 
assistent-regisseur bij films als Apo-
calypto, Man on Fire en Traffic heeft 
hij toch al een aardig c.v. opgebouwd. 
Vooral de laatstgenoemde film is 
blijkbaar van grote invloed geweest. 
In het drugs epos Traffic filmde re-
gisseur Steven Soderbergh Mexico 
met korrelig beeld, schokkende ca-
mera en een geel kleurenfilter.  Adri-
an heeft dit trucje feilloos overgeno-
men. Orgineel is het dus niet, maar 
hij creëert hiermee wel een broeieri-
ge, rauwe sfeer die uitstekend bij de 
gevangenis past. Wel een gewaagde 
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keuze is de hoeveelheid geweld. Als 
het beeld niet geel is, is het rood. Te-
nen worden afgesneden, ogen kapot 
geschoten en mensen opgeblazen.  

Weinig films die ik in mijn loopbaan 
bij Supremum heb gerecenseerd, 
kwamen er zonder kleerscheuren 
van af. Dat is nu ook niet het ge-
val. Net zoals de vluchtauto in de 
openingsscene, wordt het verhaal 
aan het eind van de achtervolging 
stil gezet. Vervolgens duurt het lang 
voordat het weer op gang komt. Er 
wordt namelijk veel tijd gestoken in 
het schetsen van de gevangenis en 
de nieuwe personages. Als het ver-
haal weer vaart heeft, zorgt de hoe-
veelheid personages soms voor ver-
warring. De climax is bovendien zo 
over the top dat, als Mel weer eens 
voor het beklaagdenbankje moet 
komen, hij het als bewijs kan ge-

How I spent my summer vacation
Release: 12 juli 2012

Regie: Adrian Grunberg
Genre: Misdaad

Stemmen: Mel Gibson, Peter Stormare
Duur: 95 minuten

Score:
     

bruiken dat hij ontoerekeningsvat-
baar is. 

Conclusie:

Het verhaal is te vergelijken met 
Mel Gibsons carrière. Het begint vol 
actie. Vervolgens wordt het rustig. 
Daarna chaotisch en uiteindelijk 
ronduit idioot. Maar voor mensen 
die, zoals de hoofdrolspeler, een 
beetje geweld en chaos niet schu-
wen, kunnen de nachos en cervezas 
uit de kast worden gehaald.

Volgende keerAgenda

Adverteerders

v
o
lg

e
n
d
e
 k

e
e
r

S
uprem

um
redactie

• maandag 20 augustus 2012 
t/m vrijdag 24 augustus 2012
Introductieweek

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!

ASML .................... binnenkant voor
Philips .............................pagina 21
Optiver .............. binnenkant achter
Quinity ................... achterkant kaft



30

Colofon
S
up

re
m

um
re

da
ct

ie
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:  B.O.O.M. Actief Weekend
ontwerp: Mart Pluijmaekers
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