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Lloyd Fasting
At this moment the first week 

of examination is already 
behind us. That means we can 
safely state: “The year has star-
ted.”

In this edition of the Supremum the-
re will be articles about the activities 
that are characteristic for the start 
of the year. It’s nice that Tim and 
Ingmar took time to write about the 
Intro and Marloes about the FLUP, 
because from those who actually at-
tended we get a very good impres-
sion of these activities.

Also the new board will introduce 
itself. It is always good to learn more 
about the people that take care of 
our association the whole year.

Also enjoy the other articles, and 
don’t forget to solve the puzzel!
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Chairman’s note

Dear GEWIS members, wel-
come to the first Chairman’s 

note of this academic year. If 
you don’t know who I am, I will 
introduce myself later on in the 
part where the 31st board of  
GEWIS introduces herself. 

In this column I will try to give more 
insight in the daily activities of the 
chairman and the board of GEWIS. 
The beginning of the year is always 
very hectic, and this year was even 
more hectic because we moved this 
summer. The rehousing was a lot of 
work (during summer break!), but 
the result is great. I am really proud 
to be the first chairman of the new 
GEWIS room. 

Then there was the introduction 
week. It was great to meet a lot of 
fantastic first year students, who 
were really active during the week. 
I had a great time getting to know 
as many as possible of you. It was 
a very tiring week with a lot of small 
beers, fun and too little sleep. 

After the introduction week the first 
big activity was the opening of the 
academic year, which was one big 
party. I saw many GEWIS members 
there, which is a good thing. The

Thursday afterwards we had the 
grand opening of the GEWIS room, 
one of the best borrels of this year 
(with a lot of free drinks). 

During the beginning of the year 
there is another thing which occu-
pies the board. A lot of study asso-
ciations in Eindhoven and outside of 
Eindhoven get another board, with 
which we want to congratulate them. 
Therefore constitutional drinks are 
organized. At these special borrels, 
the new board of the study associa-
tion is congratulated. 

There were also a lot of parties of 
other study associations, which a 
lot of other boards attended. There 
we can socialize with them, tell them 
how awesome GEWIS is and other 
stuff.

Anyway, as you can read, being the 
board, we are very active with a lot of 
things. If you want to join a party or 
anything else, please tell us, some-
thing can be arranged. Cheers!

I
N
F
I
M
A

George Fletcher:
“Computers typically fail.”

George Fletcher:
“When do we have an identification problem? Exactly, when you’re a twin 
and your twin has the exact same name as you!”

George Fletcher:
“Buy the book by Silberschatz. Sixth version. Or buy the fifth version some-
where second hand, I don’t care. I do not have an interest in  Silberschatz’ 
retirement plans.”

George Fletcher:
“Marriages are symmetric. We do not allow one-way marriages in this class. 
That would be awkward.”

Rien’s stem klinkt uit de ruimte: “Wát een goede lul heb je dan!”
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The TU/e Graduate School

All of the Master programs, 
PDEng Schools, and PhD po-

sitions of the TU/e have been 
placed within a single institute: 
the Graduate School. Although 
the related activities have been 
going on for more than a year, 
they will become more visible 
around the time of the official 
opening of the Graduate School 
on November 16, 2012.

Questions like “Why?” and “What is 
the use of a Graduate School?” come 
up. As a preparation to the opening, 
I would like to address these in this 
Supremum column.

To answer the above questions, 
let me recall that there were quite 
pressing circumstances for the crea-
tion of the Bachelor College: study 
efficiency rates were too low, interest 
for our technical studies came from 
too small a part of the highschool 
population, and a new definition of 
the engineering profession demand-
ed changes. The easiest answer for 
the Graduate School would be to 
derive the need for change from the 
same reasons as for the Bachelor 
School. They may be perceived, how-
ever, as less pressing.  The study ef-
ficiency, to say the least, is quite as 
badly needed for the Master’s edu-
cation as for the Bachelor’s, despite 
the recently announced abolition 
of the “Langstudeerdersboete”. In-Langstudeerdersboete”. In-”. In-
ternational students often come to 
Eindhoven with a concrete plan of 
studying nominally, that is, coming 
home with an MSc degree after two 
years of study. This means we need 
to guarantee that their study sched-
ule can be completed without delay. 
As trivial as it sounds, it requires 
all sorts of adjustments, in which 
a delay of two months because of a 
mishap regarding an internship or 
trainee period is unacceptable.  The 
implication is that more coordina-
tion on a central level is needed, as 

the individual program will not be 
able to cope as efficiently by them-
selves.

The broadening of our potential stu-
dents’ interests is also needed, if 
only as a derivative of the newly set 
up Bachelor College. More societally 
driven subjects like Energy, Health, 
and Mobility require an integration 
of scientific expertise across indi-
vidual programs. The same holds 
for the technology-bound gamma 
disciplines, on which the university 
wishes to embark.

As for the third circumstantial in-
dication of the need for change, it 
is self-evident that the new defini-
tion of an engineer has implications 
beyond the Bachelor College. If the 
Bachelor College gears up for new 
career orientation, it will be the task 
of the Graduate School to follow up 
on all of this.

But there is even more. Coming back 
to the ambitious international posi-
tion our university aims for, we envi-
sion a clearly identifiable entity (the 
Graduate School), where students 
from all over the world expect the 
kind of education they are prepared 
for by knowledge of structures in 
countries like the USA (often our big-
gest example and competitor). Thus, 
students expect  continuing educa-
tional possibilities after the Masters, 
such as a PhD program. The Gradu-
ate School will not only facilitate this 
continuation, but will also make it 
relatively easy for students to find 
jobs in industry directly after their 
MSc and to continue studying in a 
PDEng (a design-oriented) school so 
as to be perfectly geared for high end 
technical jobs in industry.

The comparison with a bouquet of 
flowers forces itself upon me. Each 
individual program is a flower. In-
stead of profiting from one of these 
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flowers, you can move your nose 
and eyes to neighbouring flowers. 
The Graduate School is the vase in 
which these individual flowers con-
tribute to a greater whole that will 
become more visible and more en-
joyable.

See you November 16 in the Audi-
torium!

I
N
F
I
M
A

Iemand: “Twee keer min is ook plus.”
Kouters: “Drie keer links is ook rechts.”
Rolf zei: “Dan kom je niet op dezelfde plek uit, maar 3 keer west is ook oost.”
Yoran: “Jaja, en drie keer van achter is ook een keer van voor...”

Sjoerd van Bavel verveelt zich, neemt Tieten op de vinger en vraagt: “En Tie-
ten, wat vind jij er nou van?”
Tieten: “Tjilp”, en vliegt weer terug.
Rien: “Ha, ik heb Tieten geaaid.”
Ylona: “Stoute tieten!”

(Tijdens het AC Laserquest, Peter neemt een foto en flitst Jasper Landa vol 
in zijn gezicht)
Peter: “Die, sucker!”

Jasper Landa: “Vincent Klijs, ja, die was vorig jaar voorzitter! (...) Ik was dus 
eigenlijk de first lady van GEWIS!”

Jasper: “Hoe voelt het om in de friendzone te zitten?”
Ruud: “Geen idee, volgens mij zit ik er in 4...”

(Over Project X Haren)
Mart: “Is dat bij dat ponypark?”

Jeroen: “A B D E C F F!”

Jeroen (dronken): “...na veel difrentsjeeren en interegreren...”

Rien: “Ha ik heb Tieten op mijn scherm!”
Rick Staals: “Ik heb ook tieten op mijn scherm!”
Niels: “Haha je hebt safe search aan.”

Rick: “Hou nou eens je kleren aan joh!”
Ylona: “Nee... Ik wil strippen voor bier.”

Elles (van Thor): “Heb jij toevallig uit dat glas water wat daar stond gedron-
ken?”
Sjoerd: “Ja.”
Ellen: “Dat waren mijn reservecontactlenzen...”

Rik Kaasschieter: “Bezorg jezelf nog wat RSI nu svp!”

Jeroen van O: “AIDS is wel een SOA, hoor?”
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First impressions

My first impressions about 
Holland? It’s pretty cold. 

And it rains a lot. I’m Jeroen Ub-
bink, an International student 
starting his first year at TU/e as 
a Bachelor of Computer Scien-
ce, and I grew up in Singapore, 
a small, much warmer island in 
South East Asia.
 
With that said, joining TU/e and 
living here in Eindhoven has been 
pretty awesome so far. I came here 
to experience a taste of half of my 
heritage, and I’ve been enjoying Dut-
ch culture a ton. Having eaten Pa-
tate Speciale, Kapsalons and Kroket, 
my journey through the new and 
frankly amazing fast food (I blame 
the Mayonnaise) here in Holland is 
still going strong.

However, it would be unfair to blame 
the appearance of my gut solely to 
that. Going to borrels and drinking 
beer during the fantastic intro week 
with my even more awesome intro 
parents (shout out to Jesper and 
Marc!) has been a great contributor 
as well. Still, that hasn’t stopped me 
from going to GEWIS events like the 
FLUP, which was a (so far) unique

experience, and a thoroughly enjoy-
able one.

It would be remiss for me to give the 
impression that I’ve only been eating 
and partying - as part of the first 
year doing the new Bachelor Col-
lege schedule, studying consistently 
throughout the course is a major re-
quirement, a necessity for new and 
difficult courses like Logic and Set 
Theory. Thankfully, the year has 
come together and we’ve been given 
a ton of support to anyone lagging 
behind in whichever topic. Our more 
senior students have also been ex-
traordinarily helpful, offering their 
own valuable time to help out with 
people who are experiencing difficul-
ties.

Final point i’d like to touch on - eve-
ryone i’ve met has been incredibly 
gracious by talking in English the 
moment it’s apparent I don’t speak 
(much) Dutch. It’s truly helped us in-
ternational students integrate much 
closer than I thought possible in the 
time so far. I look forward to continue 
being a part of GEWIS and joining the 
awesome activities where possible! 

I
N
F
I
M
A

Jesper: “Als we maar lang genoeg rechtdoor rijden komen we vanzelf in Bel-
gië!”
Edwin: “We zitten toch nog op de ring?”

(Over de gedeeld-door-2-plus-7 regel)
Jeroen: “Als dat niet uitkomt kan je toch gedeeld door 7 plus 2 doen?”

Sander Kerstens: “He Jasper, heb jij interesse om mee te gaan op het Bour-
gondisch weekend?”
Jasper Landa: “Lijkt me leuk! Wanneer is het? Ah 14 tot 16 december. Dat 
valt in het weekend toch?”
Sander Kerstens: “Denk er nog maar een keertje over na.”

Rik Kaasschieter: “Differentiëren is gewoon regeltjes toepassen, maar pri-
mitiveren is een kunst. Daar heb je creativiteit voor nodig. Dan moet je je 
inzicht gebruiken om tot een oplossing te komen.”
Student Bouwkunde: “Dus eigenlijk doet u ook gewoon maar wat?”
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Introduction 31st board

Dear beloved GEWIS mem-
bers, I want to make use of 

this opportunity to introduce 
myself to you. My name is Rick 
Staals and from last July on I am 
the chairman of GEWIS.

As the chairman of GEWIS, I make 
sure everything inside the board 
is going well. Also, one of my jobs 
is to attend a lot of external meet-
ings, such as the meeting of the Fed-
eration of the study associations of 
Eindhoven.

Now I’m going to tell you something 
about myself. About 20 years ago 
I was born in Geldrop. I then lived 
there for about a year, after which 
I moved to Eindhoven. Since then 
I haven’t moved (yes, that means I 
still live with my parents). 

My primary school was ‘t Karregat. 
It was pretty standard, just learn-
ing to read and to count. After that, 
I went to secondary school, which 
was the Lorentz Casimir Lyceum. I 
there found out my passion for the 
sciences. Therefore my choice for the 

Rick Staals
Technical University in Eindhoven 
was not very hard. 

I first started two propedeuses, 
Mathematics and Computer Sci-
ence. But after one quartile I real-
ized Computer Science wasn’t really 
for me. Therefore I quit Computer 
Science. Now I’m a fourth year stu-
dent, and I will finish my Bachelor 
this year. 

The first time I got to know GEWIS 
was during my introduction week. I 
immediately fell in love with GEWIS 
and her opportunities. My first com-
mittee was the freshman committee. 
Three of my fellow board members 
were in that committee. After that, 
in my second year, I became a mem-
ber of fraternity GELIMBO. Also I 
entered in some committees, namely 
GEMOLD and the introduction com-
mittee. I also was in these two com-
mittees in my third year, plus in 
GEBOUW, the moving committee. 

As a wind-up, I want to tell you that 
I’m very proud to be the chairman of 
our beautiful study association. The 
new room, the new and old members 
and of course the great atmosphere, 
I really enjoy them every day.

Anne Smeets

Dear GEWIS members, in this 
piece by me, in this years 

first Supremum, I will introduce 
myself, how I became a member 
of the board and tell you what I 
do for GEWIS.

My name is Anne Smeets and I’m a 
fourth year Mathematics student. I 
was born 21 years ago in the pictur-
esque village ‘Mierlo’ in my mothers 
bed. In Mierlo I went to the primary 
school and very soon it was clear I 
was able to do the Gymnasium at a 

school in Helmond. There I finished 
in 6 years with average grades and 
basically doing nothing.

After going to a masterclass Mathe-
matics on the TU/e (I did everything 
to be able to skip classes) my choice 
was clear: I was going to study 
Mathematics. After visiting Delft it 
was clear I was going to study in 
Eindhoven.

When I came here, I was in the same 
introgroup as our chairman, Rick, 
and our treasurer, Sjoerd. We also 
started a first years committee (EJC) 
and there Jeroen, our vice chair-
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Dear readers interested in my 
personality and/or function 

as treasurer. In case you do not 
consider yourself to be in either 
of the categories just mentioned 
I would advise you to skip this 
article and start reading a differ-
ent page of this Supremum. In 
this set of words I will attempt 
to introduce myself and my du-
ties for our wonderful associa-
tion GEWIS. Despite this being 
a particularly well written piece 
of modern literature a certain in-
terest in the subject is advised 
to fully  appreciate the read.

Without further ado;  the introduc-
tion: I believe my name, Sjoerd van 
Bavel, is well known to everybody by 
now, since it’s also written at the top 
of this article.  Ever since I started 
studying mathematics three years 
ago it has been my goal to learn as 
much as possible and to take as 
many opportunities as possible. One 
of these opportunities has been this 
board position at GEWIS.

As treasurer it is my duty to super-
vise the finances of GEWIS. This 
means I check all moneyflows and 
budgets of GEWIS. In concreto this 
means I check the bank accounts 
and have a lot of meetings with 
the different committee treasurers. 
About myself, I am somebody who 
loves to debate and think about 

Sjoerd van Bavel

man, joined us. While going to par-
ties and attending classes I met our 
EO, Rien, and our PR officer, Edwin. 
In our third year we had the plan to 
form a board together, so here I am, 
a fourth years student being a board 
member of GEWIS.

As most of you know (and the oth-
ers need to visit GEWIS more) I am 
the secretary of GEWIS. I answer the 
incoming mail, oldschool and digital, 
and sent all the GEWIS members an 
email every week. I make sure we 
have enough office supplies and if 

we don’t, I order them. I also keep 
track of the archive and take min-
utes at meetings of the board, of the 
chairman meetings and the general 
meetings. I also put these online, 
so all the members of GEWIS can 
read them. And I make sure that 
the GEWIS database is up to date. 
If you have anything to ask about 
your membership of GEWIS, or just 
want to get to know me better, you 
can join me at a game of cards in the 
lunch break or find me at an other 
moment at GEWIS.

policies and how best to handle or-
ganizing activities. Which is why I 
consider my position the most at-
tractive position of the board. Beside 
my treasury duties I also do stuff for 
the association in general.  We as 
a board are occupied with keeping 
GEWIS running. For example last 
week I had to cycle to the pet’s store 
to buy something nice for Bier and 
Tieten and I’ve spent some time fix-
ing the foosball table.

Playing foosball is something I also 
enjoy doing.  It’s always a puz-
zle trying to pass your opponent 
or predicting your opponents next 
move. Some other hobbies of mine 
are reading, books or articles. If you 
happen to know a nice fact I don’t 
know feel free to enlighten me. For 
wise words are more valuable than 
much gold and many rubies. In my 
spare time I also enjoy watching 
movies. Although recently it’s been 
just watching series on the couch 
with a certain lady.

So far my introduction. I trust it will 
satisfy all interest in my persona 
for a bit. For compliments and con-
structive feedback you can always 
speak to me in person or send me 
a postcard. Unconstructive feedback 
or insults you may direct at some-
body else.
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Jeroen van Oorschot

So: my turn to introduce my-
self. My name is Jeroen 

van Oorschot, 23 years old and 
pleased to be your Vice-chair-
man for the upcoming year. In 
this beautiful writing I will intro-
duce myself and my function. In 
advance: if there is something 
not totally clear just talk to me 
in real life and maybe I do know 
the answer.

So let’s start about myself, I was 
born on the 25th of March, 1989 in 
Bergen op Zoom, a town in the West 
of Noord-Brabant. As a child I had a 
busy life, doing a lot of things at the 
same time. I did a lot of swimming, 
later I started playing volleyball, 
playing the saxophone and ballroom 
dancing. Since I still practice that 
last sport it is not totally unlikely 
you see me doing weird moves some-
where. Please tell me if it looks too 
weird at any moment.

Around three years ago I (finally) 
finished VWO and started to study 
Computer Science here in Eind-
hoven. From my first year on I spent 
a lot of time at GEWIS, I joined the 
EJC and had a lot of fun with those 
people. This was also the moment I 
started thinking of a function in the 
board of GEWIS for the first time.

And see here: I made it, for a cou-
ple of months now I have been the 
Vice-chairman of our lovely GEWIS. 
This not only gives me the right to 
say I have the nicest function in the 
board, it also means I do have some 
responsibilities.

First of all, I’m the one in charge of 
the committees. I help committees, 
for example with promoting their ac-
tivities and help to find people to join 
new or underpowered committees.  
Beside that also a part of my life 
concerns fixing broken things in the 
GEWIS-room (for example the foos-
ball table) and to repair and improve 
parts of the GEWIS room as far as 
the architect of our new building al-
lows me. Besides that, I put pictures 
on the website and if the chairman is 
away I have to replace him.

I hope I gave you a nice insight in 
my life, please ask for more informa-
tion if you think any part of this was 
interesting and I will happily explain 
whatever you want to know. Also, if 
you want more information about 
committee work tell me and we can 
see what committee would work best 
for you.

Edwin van Endhoven

Dear members of GEWIS and 
other readers of our well 

known association magazine! 
I, Edwin van Endhoven, am ho-
nored to fulfill the function of 
PR-officer, known as the most 
important function of GEWIS’ 
board. Before telling you what I 
do exactly and why I chose this 
function, first let me  introduce 
myself.

As I already said, my name is Edwin 
van Endhoven. 20 years old, born in 

Rotterdam and grown up in Maas-
dam, an idyllic town in South Hol-
land. I moved to Eindhoven when 
I was 17, and then the real life be-
gan! After three years of “borreling”, 
studying and being active at GEWIS, 
I decided to spend this year being a 
board member of GEWIS!

The PR-officer is the person in 
GEWIS’ board who is responsible for 
the contact between GEWIS and her 
sponsors. I will visit companies to 
meet recruiters, and motivate them 
to collaborate with us. Collaborat-
ing will result in lunch lectures on 
Tuesdays, advertisements on our tv-
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Rien de Böck

screens and in the Supremum, com-
pany visits, exciting adventures and 
much more. I am pleased to say that 
you, mathematics and computer 
science studens, are very interesting 
for companies all over the country! 
That’s why we can organize lots of 
interesting stuff in cooperation with 
them!

Why did I choose this function? Be-
cause I can visit places and compa-
nies where most people will never 
come, I am the person between the 
student and the company, and I 
make it possible for the treasurer to 
spend money. That also brings re-
sponsibility, I can’t wait too long re-
sponding to mails from companies, 
because they absolutely don’t like 

to wait. I’m also the one to blame if 
GEWIS has no money left.

Other things I will do this year: fin-
ish my Bachelor project and, thus, 
my Bachelor, stand behind our new 
bar during borrels as member of 
the BAC, play outside with frater-
nity B.O.O.M., socialise with GEWIS 
members and hopefully run and 
speedcycle a bit to stay in shape.

If you want to get to know me better, 
you can usually find me at GEWIS. 
If you really want to be sure to find 
me, try the Thursday afternoon! If 
you are really late, I may be at Stra-
tumseind visiting one of the vari-
ous pubs there, enjoying a couple of 
small beers.

Hi there, so good of you to 
read my introduction piece. 

My name is Rien de Böck and the 
honour of being education com-
missioner of GEWIS has been be-
stowed upon me this year.

This means that you can come talk 
to me about all education related 
things. If your exam is graded too 
late, your teacher speaks inaudibly, 
or the study material is unavailable, 
you can come to me and I will talk to 
teachers, study advisors and/or oth-
er study related people to see what 
we can do about it. You can also 
send an email to complaint@gewis.
nl if you have a complaint. This will 
not only reach me, but also other 
senior students who are members of 
education committees. Also, I attend 
a lot of education related meetings, 
including one with the so-called 
kringgesprek, which I will explain 
later on in this Supremum. Just last 
week I started gathering complaints 
about OASE, if you have one, submit 
it at www.gewis.nl/oase.

But enough about that, let’s talk 
about me! I was born in the beau-
tiful little village Oost-Souburg 
21 years ago. After seven year we 

moved to Goes, where we have lived 
since. This means I am a Zeeuw, 
and proud of it! After learning math 
was my thing, and high school math 
was too easy (we didn’t have “wis-wis-
kunde D” yet) I decided to move to 
Eindhoven to study real math, be- to study real math, be-
cause I didn’t want to join a student 
association in Delft and Enschede is 
too far away. This soon turned out to 
be a golden choice. I like student life 
here, Stratumseind and of course 
GEWIS.

From the beginning, I attended near-
ly every GEWIS borrel and lots of ac-
tivities. GEWIS soon became my sec-
ond home and this year it became 
my first home, since I joined the 
board. If I am not in a meeting or at a 
party elsewhere, you can always find 
me in the GEWIS room. I’m the guy 
playing foosball, cards or just talk-
ing to members. Or I’m in the board 
room sending emails and looking at 
important educational stuff. I join 
as many GEWIS activities as pos-
sible, especially the borrel. If you 
would like to talk to me, come find 
me there. Hint: a small beer will help 
loosen my tongue.
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I/O Efficitient Algorithms

A lot of problems and cor-
responding algorithms are 

known for graphs. If graphs be-
come very big, most of them 
don’t work. Luckily, there are 
known algorithms for these big 
graphs, known as I/O efficient 
algorithms. Lately, General Pur-
pose computing (GPU) is getting 
more and more attention. In my 
Master’s Thesis I looked at a 
way to use the GPU, specifically 
Nvidia’s CUDA, to speed up the 
I/O efficient algorithms.

CUDA (Compute Unified Device Ar-
chitecture) is a technology by Nvidia 
that allows programmers to code the 
GPU in a general way. A C-like langu-
age is used to code “kernels”, small 
programs that can be run on the 
GPU. The GPU has a lot of proces-
sors, which can run a lot of threads 
simultaneously. However, there are 
some restrictions. CUDA does not 
allow recursion and threads work 
in groups which will perform the 
exact same operation at the same 
time. Therefore it is preferred if the 
input data can be processed concur-
rently using the same steps for each 
thread.

Because the GPU works in 2D 
“blocks”, I only looked at so-called 
grid graphs. A grid graph is a graph 

in which the vertices are laid out in 
a evenly-spaced grid and vertices 
are only connected with their direct 
neighbors. The figure below shows 
a small example. Note that I only 
connected vertices horizontally and 
vertically, while diagonal vertices are 
also allowed. However, this would 
make the picture a lot less readable, 

so I omitted them.

The smallest input I used was a 
graph of size 16384 x 16384. Be-
cause we can not process this whole 
graph at once, we need to divide it 
up. This is done by creating four 
smaller graphs, one for each qua-
drant (we assume the input graph is 
square and has a width and height 
that is a power of two). The below 
figure shows such a division. This 
process can be repeated (thus cre-
ating smaller blocks) until a block 
is small enough to be processed at 
once.

One of the problems I looked at 
during my Thesis is the Minimum 
Spanning Tree (MST) problem. The 
most famous MST algorithms are 
Kruskal’s Algorithm and Prim’s Al-
gorithm. Both of these algorithms 
do not really support concurrency, 
so I developed a different algorithm, 
based on known information. The 
idea is actually really easy. We start 
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ved and paths contracted.
 
After this we go up in the block-
hierarchy. We “stitch” together four 
blocks and calculate the MST of this 
graph. We remove dead ends again 
and contract edges. This process is 
repeated until we have reached the 
highest level. The next three figures 
show this process (first image: stit-
ching together blocks; second ima-
ge: calculating MST; third image: 
removing dead ends and contracting 
paths)

This process is repeated until we 
reach the highest level. After proces-
sing that level, we go down in the 
hierarchy again. At each level we add 
in again the removed edges. For con-
tracted paths we have two options. If 
the edge corresponding to this path 
is in the MST, we add all sub-edges. 
If not, we add all sub-edges except 
for an edge with maximal weight. 
After reaching the lowest level, we 
have calculated the MST of a very big 
graph in a fast and I/O-efficient way. 

at the blocks that fit on the GPU. We 
calculate the MST of these blocks as 
follows: each vertex chooses an edge 
with smallest weight. These edges 
will be added to the MST. Because 
we can now have cycles (remember, 
we perform these steps concurrently 
on the whole block), we need to de-
tect and remove them. After that is 
done, we repeat the same procedure. 

However, we 
first calculate 
which ver-
tices belong 
to the same 
“part” (we 
call them su-
pervertices), 
because we 

aren’t allo-
wed to con-
nect these 
superverti-
ces to them-
selves again, 
because this 
would cre-
ate a cycle. 

When all ver-
tices belong 
to the same 
supervertex, 
we are done 
and we have 
a correct MST 
for each block. 
Afterwards we 

process each block and remove all 
“dead ends”. Dead ends are vertices 
in the interior of a block (so not on 
the boundary) with a degree of 1. We 
store these dead ends in a separate 
file. Furthermore, we “contract” all 
interior paths: if we have a path v0, 
v1, ..., vn such that v1, ...,vn1 are 
interior vertices, we replace it with 
one edge (v0, vn). This edge will have 
as weight the maximal weight of its 
“sub-edges”. Again, we store the ori-
ginal edges somewhere. The two fi-
gures below show this process. The 
first figure is a MST for four blocks 
and the second image is the same 
MST, but now with dead ends remo-
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Introductieweek 2012

Het begon allemaal op 20 
augustus 2012, hoewel de 

voorpret natuurlijk al eerder 
begon. Het was een mooie, zon-
nige dag op het TU-terrein in 
het prachtige Eindhoven. De 
brug stond vol met de studen-
tenverenigingen die nieuwe 
leden probeerden te werven uit 
de zenuwachtige eerstejaars, 
die totaal niet wisten wat hun 
te wachten stond. Ze werden 
naar auditorium 7 geleid, waar 
de introcommissie al stond te 
wachten. 

Onze families achterlatend, werden 
we meteen in een nieuwe familie ge-
dumpt, met broertjes en zusjes, die 
je nooit gehad hebt, en een papa en 
mama. Met alle geluk waren we nog 
compleet na het verdelen van de T-
shirts, die de hele week aan moe-
sten. Een beetje onwennig was het 
wel, met zoveel nieuwe familie. Ge-
lukkig gingen we naar het grasveld 
waar we onze nieuwe familieleden 
meteen mochten afraggen met een 
krant zodat we de namen leerden, 
waar sommigen van ons flink los 
mee gingen.  

Oké, nu hebben we al genoeg van 
dat van dag tot dag beschrijven. De 
cantus: Al flink voorbereid (en be-
zopen geraakt) door papa en mama, 
gingen wij dit bierdrink/gooifestijn 
tegemoet. Natuurlijk in het al een 
week bekende, witte T-shirt (of het 
toen nog wit te noemen was, blijft 
twijfelachtig). Het begon allemaal 
heel gemoedelijk met bierdrinken en 
zingen, maar de eersten werden er 
al na hooguit tien minuten uitgezet 
wegens biergooien. Na de cantus is 
iedereen dus ook zeiknat en bezopen 
naar de “families” teruggekeerd (sor-
ry buschauffeurs en machinisten 
(Ingmar: sorry fiets)), want je echte 
familie zit natuurlijk bij GEWIS!

Terug naar maandag: Na het kran-
tenmeppertje zijn we erachter ge-
komen dat papa Eddy heet, en mama 
Ylona. We mochten ze altijd bellen, 
papa voor 9 uur ‘s ochtends, mama 
erna. Ook zijn we maandag achter 
het idee van deze week gekomen: het 
circus met bijbehorende introgadets, 
ballonnen en clownsneuzen (hoewel 
deze natuurlijk pas sinds halver-
wege de week beschikbaar waren). 
Niemand snapte de brasregels, maar 
iedereen braste waar het kon… 
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Donderdagavond besloot Eindhoven 
ook maar eens een klein feestje te 
geven, het bewuste LichtInfeest. 
Met grote bands, dj’s, zevenduizend 
Eindhovense studenten en oom Rik, 
het Beursgebouw en een falende li-
chtshow. Na dit feest, wat na eventjes 
loskomen erg leuk was (vooral om-
dat er ook studentes van de Fontys 
waren), was het plan natuurlijk om 
de nacht door te halen, dit is nou 
eenmaal traditie, en tradities zijn er 
om in stand te houden! Dus vanuit 
het Beursgebouw zijn we gezellig 
naar de Bunker gelopen, waar alle 
Fontysmensen er vrolijk uitgepikt 
werden en niet meer verder mochten 
feesten. Wij zijn daarentegen lekker 
doorgegaan, om de volgende ochtend 
bij GEWIS te gaan ontbijten, waar je 
, als je niet nat wilde worden, absolu-
ut niet mocht slapen. Wat wel mocht 
was de Spoelbakkenrace, en natu-
urlijk werd deze ook gedaan door de 
kiddo’s van papa, alles voor ballon-
nen (en natuurlijk omdat dit heel vet 
is zo ’s ochtends ;) ). Na die shotjes 
en het adtje gaat het logischerwijs 
niet veel beter met je, maar ja, daar 
is de intro uiteindelijk voor bedoeld! 
Nog eventjes een eindspelletje win-
nen voor de jojo’s en jongleerbal-
len, daar hebben we natuurlijk alle 
ballonnen voor gespaard, en we zijn 
klaar voor de cantus!!

Het doel van de hele intro was om 
zoveel mogelijk ballonnen te ver-
zamelen, dit geeft je namelijk voor-
sprong op het eindspel van vrijdag. 
Ohnee, het doel van de intro is om 
je medestudenten te leren kennen! 
Maar het ballonnen inzamelen was 
veel leuker en goed voor de team-
building! Hier een paar dingen die 
we hebben gedaan voor ballonnen:

- Jeroen (vicevoorzitter van GEWIS) 
in de prullenbak gegooid.
- LOLA geschreeuwd over Stratum 
voor maar liefst 7 ballonnen.
- Lloyd met rust gelaten.
- “IVV’ers zijn homo” gezongen.
- IVV-proostlied geleerd van papa en 

heel hard gezongen.
- Een levend logo van GEWIS ge-
maakt.
- En nog veeeeeeeeeeel meer!

Maandagavond, na heel veel spullen 
te hebben gekregen bij de infomarkt, 
was het tijd voor de barbecue.  Dat 
was de eerste ontmoeting met onze 
gekke oom Rik Hagelaars. Hij was 
het goede voorbeeld hoe je je studie 
niet moest halen, dankje papa en 
mama voor deze ontmoeting. Vanaf 
dat moment is Rik een deel van onze 
familie geworden. Na de barbecue 
was het tijd voor heel veel bier. Papa 
en mama zeiden dat we te allen tijde 
mochten kiezen tussen bier en fris. 
Toen was er nog keuze, maar na de 
eerste avond kregen wij absoluut 
geen keuze meer. Dacht je dat je een 
keer cola kreeg, was het een mix met 
veel drank en een beetje cola voor de 
kleur (we weten nog steeds niet wat 
erin zat…).  Dus dat was erg goed 
geregeld. Het was een groot feest in 
de Miller Time op Stratum met veel 
gratis bier door de goede connecties 
van papa.
Donderdag was de dag van de plein-
en… Helaas hadden we alles al een 
keer gezien in de andere drie dagen, 
en dus was er veel tijd voor bier op 
het terras, what a shame…

Tim
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eles
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Dinsdag was de rondleiding langs 
de disputen, waarbij we prachtige 
schilderijen hebben gemaakt voor de 
nieuwe ruimte (waar zijn ze??)  en 
mochten we floppy’s gooien, eieren 
op elkaar kapot slaan en Hints 
spelen (en koffie halen voor ballon-
nen). ’s Avonds zijn we lekker gaan 
sporten, waarvoor we ons ingeschre-
ven hebben op de sportmarkt van 
maandag, voor ons was dit roeien bij 
Thêta, waarna we heerlijk hebben 
gegeten bij di papa. Na een neurie-
drankspelletje, waar onze oom heel 
goed in was, hebben we heerlijk ge-
feest in de bunker. Dit was meteen 
ook onze eerste ontmoeting met de 
studentenverenigingen. 
Last, but not least (because it is in 
the middle), de woensdag: Na het 
sporttoernooi met de familie en de 

befaamde oom Rik, hebben we de 
culturele activiteiten in de bunker 
aanschouwd en geparticipeerd in 
het dansen van de salsa. ’s Avonds 
was dé kroegentocht, met in een 
groepje van 6, 11 bier per kroeg! 
Onder andere smekend om Jupiler 
(voor ballonnen natuurlijk), is er 
weer rijkelijk lekker en iets minder 
lekker bier gedronken door familie 
Van Beekveld-Meeuwenberg en oom 
Rik, die verantwoordelijk was voor 
de kaart bij afwezigheid van papa en 
mama. 
 
Al met al denken wij dat wij voor 
ons allemaal mogen spreken als we 
zeggen dat we vrijdag moe, maar 
zeer voldaan van een geweldige week 
circus zijn gaan slapen. Want een 
circus, dat was het!!

I
N
F
I
M
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Rolf P: “Die stoelen staan niet in rijen. Die staan in een vierkant, maar dan 
rond.”

Erik tegen Rolf: “3x links is ook rechts.”
(Rolf denkt even na...)
Rolf: “Ohhhhh, dan is drie keer west ook oost.”

(Wessel kijkt uit het raam van de nieuw GEWIS-ruimte)
Wessel: “Het enige groene aan de Groene Loper is eigenlijk het water.”

Daan Streng: “Ik heb wel eens gezoend met een jongen toen ik zeker wist dat 
hij hetero was. Hij had een vriend.”
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(Mattijn wants to watch Italy-Germany with some foreign master students)
Michael: “I live at the Bredalaan, close to Lisa.”
Mattijn: “Oh that’s doable. Oh sorry the location, not Lisa.”

(Eddy vertelde een verhaal en gebruikte de naam Rok Hipmans)
Christine: “Wat heb je voor een ouders als je je kind Rok Hipmans noemt?”

Sam Mousa: “Godverdomme!”
Rob de Heus: “Hey laat mij erbuiten.”
Sam: ??
Iemand anders: “God.”
Sam: “O, ik dacht dom.”

(Nicky leest op de studiereis iets over de Hermitage)
Nicky: “Als Kevin geen student meer was mocht ie ook gratis naar binnen. 
Het is immers ook gratis voor kinderen.”

Jeroen: “Je kan hem wel in een keer in je mond doen hoor.”
Linda: “Maar wat nou als ie hard is?”

(In de vlucht naar Rusland)
Iemand: “Wow nog maar 40 minuten vliegen!”
Luc: “Ja he, de tijd vliegt als je vliegt.”

(Sander probeert uit te leggen dat er twee wachtenden voor Mykola staan 
bij de wc)
Sander: “There are two waiters in front of you.”

Sjoerd over olifanten in India: “Dat zullen dan wel Afrikaanse olifanten zijn 
en geen Aziatische.”

Frank: “Je kan het wel doen met een introkid, maar dan mag je haar de vol-
gende dag geen aandacht meer geven.”

Frank: “Als je flirt met een introkid, moet je met allemaal even veel flirten.”

(Tijdens de Intro)
Leanne: “Mag ik even trekken?”
Godtschalk: “Ja!”

(Rik Kaasschieter is net klaar met het uitleggen van lineaire benadering)
Student bouwkunde: “Dus als je dit kunt kun je eigenlijk alles oplossen?”
Rik: “Alles is teveel.”

(Marloes van Lierop had Bor gevraagd een Britse student wat te helpen op 
de Open Dag)
Bor: “Ik sta morgen weer de hele dag op de stand mocht je me nog nodig 
hebben.”
Marloes: “Mooi, dan heb ik je stand-by.”

Tijdens de VV waar onder anderen Anne Smeets en Marloes aanwezig zijn
kondigt Marloes aan dat ze de vergadering gaat verlaten. Kestens: ‘Gaat nou
de enige vrouw weg? Dan ga ik ook!’
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SCIFI’s Lichtjesroute tour

 
So we gathered near the Main Build-
ing at 8PM (to let the pesky sun take 
its light out of our business), scared 
the people without lights on their 
bikes that they will be fined into 
bankruptcy, and set upon our way. 
 
I wish I could tell you our exact 
route, but… I don’t know all of it. 
I guess part of what makes the Li-
chtjesroute a cool thing to do is visit-
ing parts of the city where you don’t 
normally go, since you have no busi-
ness there. The fact that those parts 
are now nicely lit and decorated 
makes it even better. We did howev-
er stop every now and then to allow 
our master photographers, Christos 
Platsikoudis and Matthias Schnei-
der, to take some photos for your 
delight. And then we started going 

again before  they had packed up 
their stuff, just to keep things fun. 
 
So we got to see some light-ghosts, 
light-smurfs, a light-castle and a 
lot of other light-things. And then it 
was past 10PM, and we were barely 
half-way on the route. We decid-
ed that maybe it’s better to settle 
for that, but we wanted to see one 
more objective: the famous rainbow 
on Vestdijk (on the bridge over the 
Dommel). And it was only disap-
pointing in the beginning: from the 
side we came from, it was just a 
boring gray arch. But turning our 
heads after passing under it, we saw 
the colors we had come to see. Just 
to prove that sometimes it’s worth 
looking on the other side as well. 

An old legend says that every 
year, the city of Eindhoven 

tries to reduce some of the mis-
ery of Dutch autumn (well, any 
autumn to be honest) by putting 
up pretty lights for people to ad-
mire in the night. Being the skep-
tics that we are, we decided to 
check them for ourselves this 
year, and we figured the more, 
the merrier.
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Tabletennis

This time in Supremum sport 
I get the chance to tell you a 

little bit about the most aweso-
me sport there is, tabletennis 
(also called Ping Pong).

Most people think they know the 
rules of tabletennis so here is a lit-
tle quiz for all of you. 
 
1) In what direction should one 
serve? 
a: diagonal 
b: parallel 
c: It does not matter. 
 
2) How many times should a ball 
bounce while serving? 
a: once 
b: twice 
c: twice, but on my own playing 
field. 
d: Any natural number. 
 
3) How many times should a ball 
bounce when returning (any) 
stroke? 
a: once, on my own field. 
b: once on my opponents field. 
c: twice, once on my own, once on 
my opponents field. 
d: twice, but only on my own  field. 
 
For everyone who cannot immedia-
tely awnser these question correctly 
(and for those who do) we luckily 
have got a great club here at the 
Student Sport Centre, this club is 
called TAVERES. 
 
Every week there are 2 training 
sessions, one on Monday and the 
other on Wednesday. Luckily for 
you everyone can come and enjoy 
tabletennis, you just need a sports 
card in order to enter the SSC. 
 
Everybody knows that tabletennis is 
a game where you have to try to hit 
the ball correctly more often than 
your opponent, but tabletennis is 
much more! Hitting the ball cor-

rectly more often than your oponent 
sounds easy enough, but when 
you  realize that you have different 
ways to make the ball spin, balls 
can come towards you in excess of 
100kph and the strokes aren’t that 
easy to learn, you quickly realize 
that tabletennis is one of those 
sports for which the sentence “Easy 
to learn, hard to master” is very 
applicable. 
 
You might wonder how does a 
person like me end up playing ta-
bletennis. When I was 13 I wanted 
to start playing a sport, I hate(d) 
football and every other sport which 
ends with `ball’, so the list of avai-
lable sports in my direct surroun-
dings quickly deminished. 
As some of you know I come from 
the most southern part of the 
Netherlands, called Zuid-Limburg. 
There I live in a small city called 
Valkenburg (I know some of you 
have heard of it), so the number of 
available sports which did not end 
with `ball’ is quite small in such a 
small city. Luckily for me we did 
have a tabletennis club, called 
Falco, and after 3 training sessions 
I was hooked. 
 
After some more years of training I 
also started league play. Of course 
I started at the bottom, but after 
some years I managed to play for 
one year in one of the national 
leagues in the Netherlands. But 
then there was the TU/e! I quickly 
realized that studying in Eindhoven 
while still living in Valkenburg did 
not work out quite well for my trai-
ning routine and I quickly decided 
to stop training for about a year. 
 
However, since september last year 
I started practicing regularly again, 
so whenever you want to challenge 
me you can ask me at a borrel or 
just anytime at GEWIS to play a 
game! 

awnsers: 1:c, 2:c, 3a
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Hello people of GEWIS! I made 
it into the Supremum again 

this year already and again on 
behalf of the ACtivity Commit-
tee. Realising GEWIS is becom-
ing more and more international 
every year, I decided to write 
this piece of advertisement to 
promote our well-organized AC-
tivities in English. Also, because 
this edition is this year’s first, I 
will focus mainly on the new stu-
dents, who are unfamiliar with 
GEWIS and its many commit-
tees.

For the many new students we man-
aged to rake into GEWIS, interna-
tional or not, our committee needs 
an introduction. We, the members of 
the ACtivity Committee, or AC, have 
united ourselves with only one goal: 
to plan and have some fantastic AC-
tivities throughout the ACademic 
year.

The keen-eyed newcomers among 
this study association may already 
have noticed that we have organized 
two ACtivities already within the 
past few months. In mid-September 
you had the chance to laser your 
worst enemies to a thousand bits 
during the AC LaserQuest. Writing 
this, I realise that I must have many 
enemies within GEWIS, since I got 
shot to plACe 18/20…

The FLUP was also a great success 
this year. The ACtivity Committee 
was on the premise with our annu-
al AC KnACkworsten Eten (AC Hot 
Dog Eating). Even though I think 
the stomAChs of the die-hard com-
petitors were not so thankful for this 
event, we enjoyed organizing this 
again and we will gladly organize it 
again next year.

Have you joined the Intro? Then you 
will recognize the bar where our AC 
Feest (AC Party) after the first exams 

will take place. On the Monday of the 
Intro we were at the bar called Miller 
Time and the people who were there 
will agree with me that the party we 
threw there was totally amazing. So 
if you feel like having another epic 
party, buy a ticket from us as soon 
as possible, because we’re throwing 
it there! The more people, the more 
atmosphere we can create together. 
Make sure to ask for me or anoth-
er committee member. And for the 
gents among us: chicks will dance 
on the bar and even the spoelbak-
kenrACe (sink rACe) can be done 
again.

This has only been the tip of the 
iceberg when it comes down to the 
ACtivities we are going to organize in 
the freshly started year. Especially 
for the freshmen and newly enrolled 
master students, these ACtivities 
are a great chance to fraternise with 
your fellow students. Of course the 
other or older students should not 
be discouraged to visit our ACtivi-
ties, as we always love their pres-
ence. You can always ask us ques-
tions if you have any. We hope to 
greet you soon at GEWIS and our 
upcoming ACtivities!
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O, dispuut B.O.O.M.

Het begint alweer regenach-
tiger te worden buiten. Een 

teken dat de B.O.O.M.en over 
een niet al te lange tijd weer 
gaan verkleuren en hun blaadjes 
gaan verliezen.

Juist in deze tijd komen er altijd 
een hoop nieuwe studenten op de 
TU, waarvan er een aantal gekozen 
hebben voor een studie wiskunde of 
informatica. Aan het begin van het 
collegejaar organiseert GEWIS dan 
ook de FLUP, het weekend voor eer-
stejaars om wat meer GEWIS’ers te 
leren kennen.

Ikzelf had een aantal maanden ge-
leden een brief geschreven naar het 
wonderschone dispuut B.O.O.M.. 
Om te laten zien dat ik aspirant-
waardig ben, wou ik via een actie 
aan heel GEWIS mijn aspiraties ui-
ten. Ik had alle B.O.O.M.en vertelt 
dat ik dit ging doen tijdens de FLUP, 
waardoor ik tijdens dit weekend re-
gelmatig de vraag kreeg wat er nu 
zou gebeuren tijdens de cantus.

Maar dit was voor B.O.O.M. natuur-
lijk niet het enige wat er gedaan zou 
worden op de FLUP. Aangezien er 
bij B.O.O.M. ook een aantal oude 

B.O.O.M.en rondwandelen, was dis-
puut B.O.O.M. goed vertegenwoor-
digd op de oude-lullenpost tijdens 
de dropping.

Daarnaast werd er op de zaterdag 
trefbal met water georganiseerd, wat  
natuurlijk resulteerde in mensen die 
met emmers water elkaar aan het 
natgooien waren. Op zaterdagavond 
was het dan tijd voor de cantus. 
Voor mij eindelijk de gelegenheid om 
de rest van GEWIS mijn aspiraties te 
tonen.

B.O.O.M. en alle mensen die aspira-
ties voor B.O.O.M. hadden werden 
door Preases Tom Nijhuis naar vo-
ren geroepen, waarop hij zei: “Wat 
zijn jullie met veel!”. Dit was voor 
mij een mooie kans om mijn actie 
te doen. Niet veel later zong ik dan 
ook: “O dispuut B.O.O.M., o dispuut 
B.O.O.M., wat is jullie dispuut toch 
wonderschoon!”.

Vijf minuten later kreeg ik van Ly-
dia een aspirantshirt aan, dus mijn 
actie was geslaagd. Ik ben zeer be-
nieuwd wat dadelijk de rest van mijn 
aspirantschap inhoudt en ik hoop 
over een tijdje een echt B.O.O.M. 
shirt aan te hebben.
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Round table meetings

It’s important that the educa-
tion you receive is of a good 

quality. You can contribute to 
that by giving your opinion and 
letting it be heard. Are the lec-
tures to slow, can’t you hear the 
instructor when he’s explaining 
something, is it unclear how your 
grade is built up? All of these 
things can be talked about with 
teachers, usually they are keen 
on hearing what students think 
of the way they teach. However, 
it’s quite a big step to just step 
up to a teacher and tell him he’s 
doing things wrong. This could 
be pretty scary. 

To help make this easier we orga-
nize so called “kringgesprekken” for 
the bacherlor programs regularly, 
these are new for computer science, 
but have been around for a longer 
time for mathematics.  “Kringge-
sprek” can be translated as round 
table meeting. To this end we in-
vite students, teachers, instructors, 
study advisors, education commit-
tee members to sit  around the table 
and talk about the courses. As the 
education commissioner of GEWIS, 
I join these meetings too. Because 
so many people involved with edu-
cation are present, all input can be 
discussed and handled immediately-

In these meetings, you don’t have to 
be afraid of a teacher getting angry, 
I’ve never seen that happen. As long 
as you keep it constructive and don’t 
be rude, they respond well and so-
metimes they apply it in their course 
immediately. Otherwise the next 
generation will benefit from your in-
put. Also the minutes of these mee-
tings will be discussed in the edu-
cation committees. So if there are 
big of structural problems that come 
up in a “kringgesprek”, these can be 
solved too.

In the first couple of weeks of the 
academic year, we’ve already had 
some “kringgesprekken” with the 
freshmen and the second year stu-
dents and some useful points came 
up. We don’t invite all of the stu-
dents, because the room would be 
too crowded and chaos will ensue. 
For the freshmen, I asked the intro 
parents to tell who would be a good 
fit, and invited them. If you would 
like to be a part of these meetings, 
send me an email at oc@GEWIS.nl 
and I will invite you for the next mee-
ting. If you have a complaint that 
can’t wait until the next “kringge-
sprek”, send an email to complaint@
GEWIS.nl.

I
N
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I
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Daan tegen Bor: “Ik ben dronken, je mag me echt overal aanraken waar je 
wilt.”

Sako: “Ik vind vrouwen relatief aantrekkelijk.”

Bor de Kock over perzikjes: “Ja dat zijn ook gewoon een soort beflapjes...”

Daan Streng: “Inmiddels is Lydia weer een man.”

Rob van Wijk over de naam van de nieuwe ruimte:
“Noem het gewoon ‘Het eind van vloer 8’, dan hoeven we het GEWIS-lied niet 
te veranderen.”

Rien: “Is die Captain Morgan van de tap?”
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Barry Swevels

Er is mij als moeder( Liesbeth 
Hartog) gevraagd om een 

stukje te schrijven over Barry. 
Een stuk wat 500 tot 700 woor-
den mag bevatten afhankelijk 
van het aantal foto’s wat ik 
meestuur. Jeetje, hoe vat je een 
leven van Barry samen in 500 
woorden. 

Barry’s leven start in Griekenland. 
Zijn vader en ik waren op vakantie 
op Kreta en toen we terug kwamen 
in België bleek ik zwanger te zijn. 
De zwangerschap is rustig verlopen 
alleen ik kreeg een voorliefde voor 
zuurkool en Granny Smith appels  . 
(Is dit de rede dat hij een voorliefde 
heeft voor zure bommen en citroe-
nen?) De uitteldatum was 29 juni, 
maar op 18 juni bedacht Barry dat 
het tijd was om te komen. Barry 
deed dit op zijn eigenwijze manier, 
maar uiteindelijk sloot ik hem op 
19 juni  in mijn armen. Een gezonde 
jongen die met de helm geboren is.

Barry wist toen al dat slapen lek-
ker is. Hij werd alleen wakker voor 
te eten, waarna hij ‘stoned’ van de 
moedermelk weer in slaap viel totdat 
het weer tijd was om te eten.  Dit is 
misschien ook de verklaring dat Bar-
ry de nodige keren in zijn leven zich 
heeft verslapen waardoor hij menig 
tentamen, schaakwedstrijd, voetbal-
match, ballet optreden heeft gemist. 
Ik denk dat de kenners onder jul-
lie dit  rijtje wel kunnen aanvullen. 
Gelukkig komt het verstand met de 
jaren en inmiddels lukt het hem vrij 
aardig om op tijd op te staan. 

Barry groeit en groeit. Hij was een 
braaf en lief kind. Zijn eerste woord-
jes waren:” Dank U”. Hij trok hier-
mee de aandacht van menigeen. 
Verder een grote charmeur, vrolijk 
en altijd van goede zin. 1 ½ jaar la-
ter kreeg hij een zusje. Toen hij 3 
was een broertje en  er kwam nog 
een zusje bij toen hij 5 was, waar-
van hij wou dat het een broertje was, 
genaamd Wout. Hij heeft zijn jong-
ste zusje ook een hele tijd Wout ge-
noemd. Hij voelde en voelt zich nog 
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Op Youtube kunnen jullie een beetje 
een idee krijgen wat dit inhield. www.
youtube.com/watch?v=IStlIEBe8tE
Barrry was al op zeer jonge leeftijd 
geïnteresseerd in spelletjes die tac-
tiek en inzicht vereisen. Risk, scha-
ken, cluedo, rikken behoren tot zijn 
favorieten.

Schaken heeft toch wel zijn  voor-
liefde. Hij zijn speelde dan ook 
vaak met zijn grootvader een potje 
schaak. Opa verloor steeds en ik liet 
hem weten dat Barry ook wel eens 
mocht verliezen. Waarop mijn Opar 
antwoordde, dat het hem niet lukte 
om van Barry te winnen. Uiteindelijk 
is Barry bij een schaakclub gegaan 
waar hij nog steeds actief is. Als je 
Barry googlet vind je veel resultaten 
met betrekking tot schaken. www.
lommelschaakt.be/?page_id=43

Tot slot is Barry erg begaan met de 
medemens. Hij actief als vrijwilliger 
bij Bloemenstad. Bloemenstad is een 
vereniging in België van jonge vrij-
willigers die activiteiten en zomer-
kampen organiseert voor kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen 
met een verstandelijke beperking.

Oftewel onze slaapkop geniet van 
het leven. Een gast met verschillen-
de uiteenlopende interesses, maar 
vooral een jongen die openheid, eer-
lijkheid en rechtvaardigheid hoog in 
het vaandel heeft. Ondertussen ook 
studerend bij de TU waar hij ook ac-
tief is in allerlei organisaties.

steeds erg verantwoordelijk  voor 
haar. Zijn jongste zus en hij zijn 
dikke maatjes. De één zegt wat de 
ander denkt. Allebei hebben ze een 
voorliefde voor wiskunde. 

Zijn kleuter en lagere school deed hij 
op het gemak. Een braaf kind en een 
kind met veel initiatieven wat zeer 
gewaardeerd werd. 

Toen hij vier was wilde hij graag 
naar klassiek ballet. Helaas, moest 
hij wachten tot dat hij 5 werd. Het 
eerste wat hij op zijn 5e verjaardag  
dan ook zei, “ mama, ik mag nu naar 
ballet” . Met veel plezier is hij hier-
mee gestart. Verschillende voorstel-
lingen heeft hij mee mogen maken. 
De enige jongen tussen al die mei-
den die het super stoer vonden en 
dus hem op handen droegen. In het 
middelbaar kreeg hij de kans om bij 
dansgroep Imago Tijl te gaan. Een  
dansgroep die onlosmakelijk ver-
bonden is aan het Sint-Hubertuscol-
lege. De middelbare school waar hij 
de richting ASO deed. 

Dit hield in dat Barry goede school 
resultaten  moest behalen om te 
mogen blijven dansen bij Imago Tijl. 
Barry zorgde ervoor dat hij overal 
een voldoende voor had. Hij deed 
niets meer, maar ook niks 

m i n d e r 
h i e r voo r . 
Hij heeft 
d a n k z i j 
deze inzet 
h i e r d o o r 
de kans ge-
had met de 
Imago Tijl 
groep on-
der ander 
in China en 
Mexico te 
mogen op-
treden. Een 
a v o n t u u r 
en levenser-
varing. 
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Study tour 2012: Russia!

GEWIS has a nice tradition 
and history of study trips 

and this year that tradition has 
been continued with a two-week 
study trip to Moscow and Saint-
Petersburg in Russia. A group of 
sixteen students and two staff 
members travelled through the 
streets of Moscow and Saint-
Petersburg visiting companies, 
universities and of course also 
visiting some tourist attractions.

What follows is a short version of our 
travel report. You can find a longer 
version in our informal report, of 
which we will put some copies at 
GEWIS. If you’re more interested in 
seeing the story in pictures, you can 
find them on the GEWIS website.

Day 1: Traveling to Moscow

Our first day was a very long one; 
it all started in Eindhoven Central 
Station where we met up with nearly 
everyone. Luckily, everybody was on 
time and we could start or journey. 
Due to rail maintenance, we had to 
take a detour via the Hague Central 

Station when going to Schiphol Air-
port. Fortunately we had no delays 
and we were even too early to drop 
off our luggage when we reached our 
check-in gate.

Our first flight went by pretty quick-
ly; next we had to wait four hours 
before continuing to Moscow. Once 
we arrived there, it was night al-
ready. We took a bus to our hostel 
and went to sleep after a quick drink 
because the next day started early.

Day 2: City tour, IITP

This morning started off with a city 
tour. Because we were a little de-
layed we had to catch up with the 
tour group.

Amongst other things, we passed 
the Red Square, Kremlin, Russian 
Parliament and some churches. 
Our guide told us all about historic 
events, architecture and urban leg-
ends.

After this informative and interest-
ing tour we took the metro for the 
first time to go to Institute for Infor-
mation Transmission Problem. Here 
we listened to three presentations by 
researchers.

Day 3: Passware, HSE

On this day we visited the security 
company Passware and the Moscow 
Higher School of Economics.

Passware is a company that helps 
companies to retrieve their data if 
an important password gets lost and 
how they have helped the police to 
find and decrypt evidence on the 
computers of suspects.

At the HSE, we had a meeting with 
a few people from the mathematics 
and computer science departments. 
There were multiple speakers, but 
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the most interesting talk was from 
one of the students. In Russia, peo-
ple start university at 17 years old, 
one year earlier than in the Neth-
erlands. A second years student of 
about 18 years, told us about his 
project about implementing a Naive 
Bayes Classifier for rating reviews.

Day 4: Dutch Embassy, ING

The fourth day started with a visit 
to the Dutch embassy. We were wel-
comed by the second man of the 
embassy, Hugo Brouwer. He told 
us about the activities they do in 
the embassy and about Russia and 
Moscow as well.

After lunch we went to ING, where 
we had a nice afternoon complete 
with presentations from a few in-
terns and the general manager. Af-
terwards we had two cases on pro-
ject management.

In addition, this was the day of the 
invention of Le Tour du Bière. These 
are the rules:

1. Everyone orders a pint of the 
same beer.

2. Everyone gets a free slug of beer 
(only one, more slugs will be 
punished with 13 points).

3. The one who has the fullest beer 
has to drink. He or she has to 
drink until the level of his/her 

beer is just below the one that 
has the lowest level of beer. 
If the person drinking fails to 
reach this level, he is punished 
with 13 points. Else, he or she 
gets one point per millimetre 
under the level of the competing 
beer.

4. Step 3 will be continued un-
til someone does not have any 
beer left. He is punished with 
an amount of points that equals 
the number of people participat-
ing.

5. The people who still have beer 
are entering the mass sprint. In 
this stage of the race everyone 
has to finish their beer as fast 
as possible. The place one fin-
ishes is the amount of points 
this person gets.

6. The person with the least 
amount of points is the winner 
of the race. The one with the 
most points is the Kenny van 
Hummel of the race.

Day 5: Kremlin, Gorky Park

Today’s schedule started at the 
Kremlin. Unfortunately, it was 
‘police day’ which meant the Red 
Square was closed. After a detour, 
we could still reach the fortress. Es-
pecially the small cathedrals turned 
out to be impressive.
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In the afternoon we visited Gorky 
Park. The nice and warm weather 
made this the perfect day for this 
visit. The Gorky Park is a really big 
park with lots of activity. All kinds 
of people go there for the numerous 
sports and activities available. We 
spent the rest of the day relaxing in 
this park.

Day 6: National History Museum, 
All Russian Exhibition Centre, 
Circus

The program of this day included the 
National History Museum, the All 
Russia Exhibition Centre and finally 
a visit to the Nikulin circus!

The museum consists of a total of 40 
halls full of objects and arts ranging 
from the prehistoric area up to ap-
proximately 1850. We spent about 
one hour and a half and tried to see 
as much as possible.

In the afternoon we headed to the All 
Russia Exhibition Centre by metro. 
Here, we met Julia. She is a PhD 
student in Eindhoven, but currently 
in Russia to visit friends and family. 
In front of the All Russia Exhibition 
Centre lies the Space Alley: an al-
ley showing all Soviet and Russian 
achievements in space. The origi-
nal aim of the All Russia Exhibition 
Centre was that each Soviet province 
shows an agricultural exhibition in 
an own exhibition house. By now, 
most of these exhibitions are gone, 
but the impressive build-
ings are intact. In addition, 
an attraction park has been 
built. 

During the evening we vis-
ited the Nikulin Circus. The 
circus started at 7 PM and 
lasted for two and a half 
hours. Despite some acts 
involving animals which 
probably would be prohib-
ited in the Netherlands, the 
show in general was enter-
taining.

Day 7: HSE, Novodevitsji

Our seventh day started with a visit 
to the mathematics faculty of the 
HSE. Our guide, Dmitry, changed 
his plans with us for this day which 
resulted in a rather unstructured 
walk towards the HSE building. At 
the University we received some 
talks and got to see what a final 
bachelor’s project report looks like.

After our visit, which ran late by 
quite a lot, we had a quick lunch and 
left for Novodevitsji. Novodevitsji is 
the most important cemetery of Mos-
cow and contains graves of famous 
Russians. Famous people of course 
also have extraordinary tombstones. 
We actually saw a tombstone with a 
differential equation on it! 

Finally, some of us visited the loca-
tion of the 1980 Olympic Games, 
which was of course deserted but 
still quite impressive.

Day 8: Yandex, Kaspersky, Train 
to St. Petersburg

Today was a day in which we visited 
two big company’s headquarters: 
Yandex, a search engine company 
and Kaspersky, known for its anti-
virus software.

The Yandex office is quite different 
from your average company; it also 
has facilities for music and leisure. 
People can work at any time of the 



29

day they want and people often stay 
for long periods of time so some dis-
tractions are very welcome at times. 
If you have ever seen pictures or 
videos of a Google office, it is simi-
lar. A nice tour and some talks later 
we went to visit our next company, 
Kaspersky.

Kaspersky does, although it is 
known all over the globe, not have 
a big office building with their name 
on it. Instead they share their build-
ing with a number of other compa-
nies. Once we arrived at the actual 
office floor however, there was no 
mistake this was the right place. Af-
ter some introductory video clips, we 
were shown the anti-malware team. 
A group of specialists works around 
the clock to investigate and deal with 
newly detected malware. Finally we 
passed “Eugene’s Escape”, the office 
of founder and CEO Eugene Kasper-
sky which was remarkably small but 
definitely great to have seen.

The night had a new adventure for 
us in the form of a night train. The 
train is split into compartments for 
four people containing two bunk 
beds and very little else. Since the 
train left after midnight and arrived 
early in the morning, there was not 
much else to do but sleep. On the 
one hand I would have liked to be 
able to look outside but on the other 
hand it was a practical and cheap 
combination of spending the night 
and travelling a long distance.

Day 9: Arriving in St. Petersburg, 
Hermitage

A noticeable difference between St. 
Petersburg and Moscow was a slight 
drop in temperature as well as the 
English translations of the metro 
stations. This would make travelling 
even easier. After refreshing in the 
hostel, we went to the Hermitage.

The Hermitage is a museum of art. 
It consists of several buildings built 
in the 18th century and is one of 

the largest and oldest museums in 
the world. The museum contains a 
lot of different forms of art, but the 
majority is paintings. Pieces in the 
museum range from Russian art to 
Central Asian to European art and 
from prehistoric tools to contempo-
rary paintings. Because of the size 
of the museum, we could only see a 
part of it but it was still interesting.

Day 10: Petrus & Paulus Fortress, 
City walk

On day 10 of our trip we went for a 
walk through the city of St. Peters-
burg, starting at the Petrus & Pau-
lus fortress. This fortress contains 
a number of small museums and a 
small church. In addition, they have 
a cannon which they fire at noon. 
Perhaps even more than expected, 
this cannon was really loud.

The city walk took us sightseeing in 
the city centre and we got to see why 
the city of St. Petersburg is some-
times called one big museum.

Day 11: Catherine’s palace

Since there was only one big event 
on the schedule today we could 
sleep in until around noon. Some 
people really could use some time off 
after going out the night before, and 
others just woke up at a normal time 
and did something useful.

After lunch we went on a guided tour 
to the Catharine palace and park. 
The tour started with a bus ride from 
one of the main streets, Nevski Pros-
pect. During the ride, the guide told 
us all kinds of facts about the build-
ings in St. Petersburg. Catharine’s 
palace is a big palace with a lot of 
big rooms and gold inside. The guide 
told us some facts about every room 
of the palace. After the palace we 
walked through the park next to the 
palace. This park is really big and 
has a large lake in the middle. 
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Day 12: Peterhof

Today started with a nice boat tour 
with the hydrofoil. Although I per-
sonally expected it to be faster, espe-
cially after looking at it, it was still a 
cool experience. The main advantage 
of the hydrofoil was that it is almost 
a straight line to Peterhof, so you get 
there more quickly than by bus.

Peterhof is a big garden in front of 
a summer estate belonging to Pe-
ter the Great. The most remarkable 
about this garden are its fountains. 
We saw a pyramid shaped fountain, 
a rotation fountain which sprays out 
water in all directions which is sup-
posed to represent the sun, and lots 
of others. Unfortunately the weather 
wasn’t that great today so the gar-
den was a little less comfortable to 
walk around in.

Day 13: Russian Museum, Zoo

In the morning we visited the Rus-
sian Museum, because we couldn’t 
find a museum with a less specific 
name than this. It contained paint-
ings of famous Russian people and 
events. Fortunately for me, Mykola 
explained some of these paintings to 
me because the stories behind them 
were often more interesting than the 
paintings themselves.

Because we had only two days left, 
but so much to do, everyone would 
have an afternoon for themselves. 
One group wanted to go the city’s 
zoo while others wanted to see some 
famous buildings and churches. The 
zoo was rather small and it was a 
true city zoo: lots of concrete and 

small enclosures. Because of this we 
still saw a big number of animals in-
cluding some I had never seen before 
(and I’ve been to quite a few zoos).

Day 14: Baltika brewery, Canal tour

Our last day contained the favourite 
company visits for some, a brewery. 
On the outskirts of St. Petersburg 
there is a quite big Baltika (which 
is owned by Carlsberg) brewery. We 
were guided through the brewery 
and were shown everything from in-
gredients to packaging to the ware-
house. We concluded our visit with 
a beer tasting which would have 
been even better if it wasn’t 11 in 
the morning.

In the late afternoon we made a ca-
nal tour which showed use some 
more interesting buildings and told 
us stories about their history. As 
you can see on the picture, there 
were some tight spots for the people 
on the upper deck, but it was nice.

We had dinner in a great restaurant 
in which everybody who wanted to 
could give a speech and we ended 
our tour with some Russian vodka!

Day 15: Travelling back home

Our last day was all about travel-
ling. We flew back via Zurich airport 
again, only this time we had about 
fifty minutes to switch planes. Since 
there were no delays we managed 
this easily. The rest of the trip also 
went by rather uneventful and so we 
arrived back where we started, Ein-
dhoven Central Station, fifteen days 
and a lot of nice experiences later.
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GEWIS & Waarachtig

Filosofen raken niet uitgepraat 
over de betekenis van zelfbe-

wustzijn. Dualisten en monisten 
jagen elkaar de tent uit, de be-
tekenissen van ‘keuze’, ‘vrije wil’ 
en ‘maakbaarheid’ wordt continu 
het vuur aan de schenen gelegd 
en Descartes wist uit wanhoop 
alle schijnbare zekerheden bezij-
den zijn eigen bewustzijn te ver-
werpen. Biologen, daarentegen, 
hebben een tamelijk helder ant-
woord op de vraag wat bewust-
zijn precies behelst en waar het 
vandaan komt.

Veruit de meeste organismen op 
onze planeet zijn zich niet bewust 
van hun eigen bestaan. Niettemin 
slagen zij er prima in om dat bestaan 
duchtig voort te zetten. Daarom rijst 
de vraag waarom het menselijk in-
dividu zich ontwikkeld heeft om 
stil te staan bij zijn uiterlijk, zijn 
toekomst en zijn bestaan. Evoluti-
onair gezien komt dit voort uit een 
mechanisme om succesvoller te zijn. 
De meeste evolutionaire mechanis-
men zijn eenvoudige gedragsregels 
welke de voortplantingskans van 
een organisme drastisch verbeteren. 
Bijvoorbeeld kruipt een hagedis in 
het zonlicht en drinkt een kameel 
water als hij dat tegenkomt. Het is 
waarschijnlijk een overdrijving om te 
zeggen dat deze dieren hier bewust 
voor kiezen. Echter, werden sommi-
ge diersoorten intelligent genoeg om 
hun beslissingen te nemen op basis 
van een keuze, van een afweging. 
Een cruciale eigenschap hiervoor is 
het bezit van een geheugen. Dit is 
overigens een kenmerk dat te hoog 
gegrepen is voor de meeste soorten.

Wanneer een dier kiest, werkelijk 
kiest, voor een zeker gedragspa-
troon is dit een functie van de hui-
dige waarnemingen en het geheugen 

van het dier. Een voor de hand lig-
gende manier, en dus typisch voor 
evolutie, om een dergelijke functie te 
implementeren is als volgt: vergelijk 
de huidige situatie met situaties uit 
je geheugen en kies uit deze gelijk-
soortige situaties degene waarvan 
de uitkomst optimaal was. Probeer 
het gedrag wat je toen vertoonde te 
kopiëren.

Welnu, een aantal keuzes maak je 
voor het eerst. Domme dieren vallen 
hiervoor terug op de basisregels of, 
nog erger, slaan op tilt en vertonen 
volslagen willekeurig gedrag. Denk 
bijvoorbeeld aan een hert dat ver-
start in de koplampen van een aan-
snellende auto staart. Daarom heb-
ben werkelijk slimme dieren naast 
hun geheugen nog een extra mid-
del: zij doen een voorspelling van de 
toekomst via een mentale simulatie 
waarmee een werkelijk nieuwe situ-
atie zo goed mogelijk geanalyseerd 
wordt. Voor een dergelijke simulatie 
is veel kennis van de huidige con-
text nodig. Nu wordt de stap naar 
bewustzijn gevormd door het feit dat 
een organisme zélf deel uitmaakt 
van de huidige situatie. Al doende 
neemt het dier zijn eigen acties en 
invloed op in de simulatie. Het dier 
probeert zijn eigen gedrag te voor-
spellen! Vanaf dit moment is het be-
wust van zichzelf en van zijn invloed 
op de omgeving. Deze vaardigheid is 
slechts nog besteed aan mensapen, 
dolfijnen, olifanten en kraaiachtigen.
 
Het is nog een verre stap van deze 
functionele, pragmatische vorm 
van zelfbewustzijn naar ‘Cogito ergo 
sum’, maar wat mij betreft verdient 
de evolutieleer een driewerf hoera 
voor het vermogen om zelfs een eso-
terische vraag als deze te kunnen 
beantwoorden.
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Door de massale kap van zijn 
leefomgeving wordt de Pthi-

rus pubis bedreigd in zijn voort-
bestaan en veel mensen bevin-
den zich tussen paal en pruim 
over dit onderwerp. 

Het Natuurhistorisch Museum Rot-
terdam stelt de Pthirus pubis sinds 
2007 ten toon als bedreigde dier-
soort en slaagde er bijzonder moei-
lijk in exemplaren te verzamelen. 
Desondanks maakt het WNF zich 
niet hard voor het voortbestaan van 
deze soort en daar moet verandering 
in komen. Zij hebben immers boter 
op het hoofd als het gaat om met uit-
sterven bedreigde diersoorten.
Immers heeft de Pthirus pubis zich 
uitstekend aangepast aan zijn leef-
omgeving en kan zelfs buiten zijn 
reguliere habitat overleven, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld de reuzen-
panda (het WNF symbool). 
De reuzenpanda eet vrijwel uitslui-
tend bamboe. Omdat hij dit voed-
sel als roofdier slecht kan verteren, 
moet hij er veel van consumeren, 
wat dus evolutionair gezien hoogst 
ontactisch te noemen is.

De Pthirus pubis gedijt het best in 
een warme begroeide, vochtige om-
geving wat de naam “pubis” ver-
klaart. Hij is in essentie ongevaarlijk 
voor mensen en kan prima als (een 
goedkoop) huisdier worden gehou-
den.
Er zijn zelfs argumenten om de Pthi-
rus pubis te verkiezen boven een 
hond of een kat. Het beestje behoeft 
namelijk weinig zorg en molesteert 
niet je meubels. 
De Pthirus pubis hoeft niet uitgela-
ten te worden; heeft nauwlijks voed-
sel nodig en leeft al sinds mensen-
heugenis in symbiose met de mens. 
Verder draagt hij geen ziektes over, 
dus als ze in gezinsverband worden 
gehouden, hoeft u niet bang te zijn 
voor hondsdolle kinderen. Ook zult 
u zelden tot niet naar de dierenarts 
hoeven.
Studenten zijn de ideale doelgroep 
om te zorgen dat deze symbiose ook 
voor het nageslacht aanwezig is. 
Dus vandaar deze oproep: stop met 
de kap van bossen en laat ons men-
sen niet een luis in de pels zijn van 
de Pthirus pubis.

Pthirus Pubis

I
N
F
I
M
A

Mart: “Als GEWIS een huisdier had dan was het Rob van Wijk.”
Bor: “Maar GEWIS heeft toch al twee huisdieren?”
Bob de V: “Als GEWIS een zoogdier had dan was het Rob van Wijk.”

Mattijn: “Bij de lerarenopleiding hadden ze als motto ‘Niemand vergeet een 
goede leraar’.”
Marlous: “Nou, een slechte ook niet!”

(Tijdens maken oefententamen Functietheorie)
Ivo van Heck: “Ja, maar dat klopt! Want je wil door nul delen!”

Bor tegen Simon: “Oh trouwens, dit is Vincent Huisman.”
Vincent: “Bor, jij verstrekt mijn persoonsgegevens aan een derde partij zon-
der dat je daar mijn toestemming voor hebt. Heb je daar een verklaring voor?”

(Rik Kaasschieter stuurt een lange, Nederlandstalige email aan zowel de Ne-
derlandse als buitenlandse studentmentoren)
Afsluiting in grote rode letters: “PS De training will be in English!”
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Van de vogel-brigade

Hallo ongevederde vriendjes 
tjielp,

Middels dit beschreven stukje eten 
wil ik jullie vertellen over het ver-
nieuwde luchtruim van mijzelf en 
mijn trouwe gele compagnon Baron 
Asturias Diego Bièrra, bij jullie be-
ter bekend als Bier. Afgelopen zomer 
zijn wij namelijk met GEWIS mee 
verhuisd naar een mooie nieuwe 
ruimte in Metaforum. In deze ruimte 
heeft ons kooitje een mooi plekje ge-
kregen en mogen we voortaan  door 
de hele GEWIS-ruimte vliegen.

In onze nieuwe ruimte zijn onze zit-
stokjes uitgebreid met zwarte licht-
gevende zitstokjes waar GEWIS’ers 
naar zitten te staren de hele dag. Ze 
waren even wennen maar we kun-
nen zo wel goed naar onze GEWIS-
vriendjes kijken die hard aan het 
werk zijn.

Zelf vinden we het het fijnst om 
bij ons oude vertrouwde kooitje te 
blijven maar af en toe nemen onze 
GEWIS-vriendjes ons mee en klim-
men we van schouder naar schouder 
en helpen we onze GEWIS-vriendjes 
met niet studeren. 

De weekenden zijn nog steeds wat 
saai. Gelukkig zit ons vriendje 
Jeroen in het weekend op zijn com-
puterding te typen en met bonpa-
piertjes te schuiven. Dankzij zijn 
aanwezigheid wordt het wel een stuk 
gezelliger, hopelijk blijft hij nog lang 
aan zijn afrekendinges werken.

Al met al zijn Bier en ik prima tevreden 
met onze nieuwe accommodatie. Wij 
laten ons het vogelzaad nog prima 
smaken. Een klein minpuntje is 
nog steeds dat ons waterbakje op 
dezelfde plek als ons toilet wordt 
geplaatst. Maar verder genieten wij 
van het goede leven.

Overigens zijn zowel Bier als ik nog zo 
vrijgezel als een vogeltje. Mochten er 
nog mooie damesparkietjes zijn die 
dit lezen: Je vindt ons in de GEWIS- 
ruimte, achterin het bestuurshok 
rechtsaf!

Mocht je ook een keer zin hebben om 
niet te studeren, kom eens bij ons 
nieuwe plekje langsgevlogen! 

Met vriendelijke groet tjielp,
Tieten
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Ook dit keer hoefde de Supre-
mum commissie niet lang 

te zoeken naar een eindpunt 
voor onze routebeschrijving die 
uit zou komen bij de kamer van 
Edwin van Endhoven. Met platte-
grond en foto’s had hij ons goed 
voorbereid op de situatie. Hier-
onder ons verhaal.

Na een lange zoektocht (daar Mar-
lous het huisnummer had verdraaid) 
kwamen we aan op de bestemming. 
Bij binnenkomst werden wij verwel-
komd door een stofzuiger, die he-
laas zijn werk niet gedaan had in de 
rest van het huis. De eerste indruk 
op basis van de foto’s was dan ook 
per direct veranderd; hier woont een 
student die ‘s ochtends heel veel 
Cruesli eet of zijn oud papier maan-
den lang niet opruimt. 

Voor
Na een snelle controle van de kast-
jes, hadden wij een goed beeld van 
de bewoner gekregen. Een echte 
fietser, daar de 5 kilo pasta zak 
niet in een kastje maar er boven op 
lag, de helm naast zijn bed en zijn 
fietskleren over het wasrek. Ook de 
snack-a-jacks ontbraken niet in de 
uitgebreide voorraadkast (sarcasme, 
red.).
Onze eerste indruk van de kamer 
was dat er niet veel aan gedaan was 
en dat de persoonlijkheid van de be-
woner er niet direct uit te halen was 
(spijkerbroeken als bankkussens?).  
Daar moest iets aan gedaan wor-
den. De inrichting was wel compleet 
(bed, bank en magnetron waren 

aanwezig), 
echter was 
het geheel 
erg kleur-
loos. Gezien 
Edwin van-
tevoren had 
aangegeven 
dat hele 
felle kleu-
ren niet in 
zijn straatje 
pasten en 
dus ook niet te aanwezig moesten 
zijn in het eindresultaat, werd onze 
creativiteit hierdoor nog extra op de 
proef gesteld. Tijd voor de daad!

Tijdens
Het perfecte voorspel hiervoor is na-
tuurlijk een middagje shoppen. Dus 
pakten wij onze boodschappenlijst 
en gingen op pad met onze routebe-
schrijving. Gelukkig bleek een groot 
winkelcentrum niet ver weg te zijn 
en konden wij ons naar hartelust 
uitleven. Het eerste puntje op de lijst 
was een rekje voor op de badkamer, 
daar alle spullen voor de persoon-
lijke verzorging in de keukenkastjes 
verstopt lagen. Om niet meteen een 
gat in het budget te creëren kozen 
we voor de open wastafel-onderkast. 
Samen met een fleurig douchegor-
dijn zorgt dit voor kleur in het kleine 
kamertje, zodat hij elke ochtend vro-
lijk naar GEWIS kan gaan.
De slaapkamer zou onderhanden 
worden genomen door een kwast en 
enkele potten verf. Dat betekende 
dat de keuken en de woonkamer 
nog aan de beurt waren. Daar een 

2 meiden, 1 dag, 1 mannenkamer
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gezond stuk fruit een essentieel on-
derdeel is van een gezonde en geba-
lanceerde levensstijl, was een fruit-
schaal ook geen overbodige luxe om 
de kamer mee aan te vullen. Met een 
bijpassende loper zou dit de keuken-
tafel dan ook moeten opfleuren. Als 
laatste was een aanvulling voor de 
woonkamer aan de beurt, gezien de 
muren erg kaal waren lag een poster 
voor de hand. Met zes apen onder 
onze arm liepen we dan (met rou-
tebeschrijving) ook weer terug naar 
het goede huisnummer. Tijd voor 
het echte werk. De woonkamer ver-
anderden we naar een echte zithoek 
door de relax-stoel te verplaatsen 
naar de muur-kant en een bloem op 
de salontafel te zetten. De keuken-
tafel kwam beter tot zijn recht door 
hem een kwartslag te draaien en 
10cm te verlagen. Indirect verborgen 
we hiermee ook meteen de kolossaal-
heid van de magnetron. Het bureau 
heeft zijn plek enkele ogenblikken 
verlaten zodat Leanne met behulp 
van de salontafel de richtingaanwij-
zer naar GEWIS kon ophangen. Nu 
de grote stoelendans gedaan was, 
konden we gaan schilderen.
En niets is er mooier voor een wiel-

renner dan 
in de bergen 

te fietsen en beloond te worden met 
een afdaling. Dus sprak het voor 
zich om de muur in de slaapkamer 
te voorzien van een prachtig berg-
landschap met enkele meertjes, zo-
dat Edwin met een goede mindset in 
slaap kan vallen. Ook de outfit van 
zijn squadra-ploeg werd verankerd 
op canvas (®Leanne). Al met al een 
grote berg (haha, red.) veranderin-
gen.

Na
Zoals het een welopgevoede vrouw 
betaamt, bracht Leanne netjes de 
sleutels terug naar de rechtmatige 
eigenaar. Met de volgende tips zou 
Edwin zijn kamer nog net dat beetje 
extra kunnen geven:
• Het aanschaffen van een tv-kabel 
zodat weer tv gekeken kan worden.
• Het goed verzorgen van zijn bloem, 
die iedere drie maanden wat water 
moet hebben voor de sier.
• Het printen van foto’s om de keu-
kenkastjes te behangen en zo zijn 
kamer wat meer te personaliseren.
• En tot slot, het aanvullen van de 
fruitschaal, wij vonden de sinaas-
appels erg lekker.

Heb jij zelf een kamer die meisjes 
afschrikt of die wel een vrouwelijke 

touch kan gebrui-
ken? Laat het dan 
via supremum@ 
gewis.nl weten!

Voor de opletten-
den onder jullie: er 
liggen inderdaad 
sinaasappels!

Edwins reactie:
Hoewel het een wat onwennig 
idee was dat er twee vrouwen in 
je kamer bezig zijn, heb ik geen 
spijt gehad. Ik slaap in een heer-
lijk berglandschap, door mijn 
kleurrijke badkamer word ik een 
stuk sneller wakker en door het 
restylen van het woongedeelte 
voelt het als een nieuwe woning!

M
arlous Theunissen



36

a
c
ti
v
it
e
it
e
n

FLUP

Hallo allemaal! Ik zal mij even 
voorstellen, mijn naam is 

Marloes Boswerger. Ik ben een 
eerstejaars wiskunde en mij is 
gevraagd een stukje te schrijven 
over mijn ervaring van de FLUP. 
De FLUP was iets waar ik tijdens 
de intro al van alles over gehoo-
rd had. Dat het heel gezellig was 
bijvoorbeeld, dat je weinig zou 
slapen, nog iets met een kroe-
gentocht en in z’n geheel een 
relaxed weekend zou zijn. Klonk 
goed vond ik, dus ik had al snel 
een kaartje gekocht.

Toen de vrijdag van de FLUP ein-
delijk aangebroken was zijn mijn 
broertjes, mijn zus en ik aan het 
eind van de dag snel naar de GEWIS 
ruimte gegaan. Daar kregen we te 
horen dat we een groepje moesten 
maken voor een soort van kroegent-
ocht op de fiets. Dat groepje was 
snel gemaakt en bestond uit mijn 
broertjes, zus, oma, minnares van 
oma, oom, mama en een aantal gea-
dopteerde kinderen en we vertrok-
ken met z’n allen om ergens wat te 
gaan eten. En “ergens” was strate-
gisch gekozen om vervolgens bij de 
appie nog wat te drinken in te slaan 
voor onderweg (we wilden natuurlijk 
geen dorst krijgen). Vervolgens zijn 

we na een bezoekje aan de zwarte 
doos snel op weg gegaan naar...tja 
dat wisten we niet. We hadden een 
routebeschrijving met foto’s. Ik weet 
niet of het aan de routebeschrijv-
ing lag of aan onze kunsten om 
die te lezen, maar we zijn verkeerd  
gefietst. We zijn over de heide 
gegaan en ik zou een aantal keer ge-
zworen hebben dat we rondjes aan 
het rijden waren. Gelukkig kwamen 
we na dit avontuurlijke ritje toch 
nog veilig aan. Vervolgens moesten 
we de oude lullen ergens in een bos 
vinden. Na even rondgelopen te heb-
ben reageerden ze op onze lokroep 
“Handen voor bier!”. Na een aantal 
opdrachten waar flessen drank bij 
te winnen waren, gingen we weer op 
weg naar onze slaapplaatsen.

Na het ontbijt de volgende dag 
was het tijd voor de activiteit van 
B.O.O.M. en GEPWNAGE: trefbal. 
Deze variant werd gespeeld met 
zachte ballen die ondergedompeld 
werden in water. Ook werden blikjes 
bier gebruikt waarmee de ballen af-
geweerd konden worden. Was je af, 
dan moest je het blikje adten voor-
dat je terug mocht.
Hierna was de activiteit van GELIM-
BO. We konden allemaal opdrogen 
onder het genot van een kaartspel 

M
ar

lo
es

 B
os

w
er

ge
r



37

genaamd spades. Ondanks dat mijn 
teamgenoot en ik niet echt een idee 
hadden van wat we aan het doen 
waren, hebben we toch nog wat ron-
des gewonnen. Tussen de activitei-
ten door konden we lekker op een 
stormbaan/springkussen liggen en 
relaxen met een biertje. Totdat ie-
mand het evenwicht verstoorde en 
iedereen eraf viel. Hier heb ik een 
boel blauwe plekken aan overge-
houden, maarja, je moet toch iets 
overhebben voor een lekker plekje in 
de zon.

’s Avonds lieten ze het springkussen 
leeglopen, we moesten eraf en naar 
binnen voor de cantus van I.V.V. 
Hierbij werden de nodige straffen 
uitgedeeld, leuke liedjes gezongen en 
natuurlijk genoeg bier gedronken. Ik 
had deze avond ook de eer om naar 
voren te komen. Er is namelijk een 
liedje met mijn naam en het woord 
“douche” erin. Ik moet zeggen dat 
het een aparte ervaring was. Uiter-
aard moest er ook een bierestafette 
gehouden worden van een aantal 
eerstejaars vs het bestuur. Het is 
natuurlijk geen verassing dat het 
bestuur verloren heeft. Achteraf zijn 
er buiten nog spellen gespeeld en 
rond een kampvuur ging het zingen 
gewoon door. 

Zondagnacht/ochtend hadden we ie-
mand die meende dat hij een wekker 
was. Elk half uur kwam hij vrolijk 
binnengestormd om ons te vertellen 
hoeveel uur we nog mochten slapen. 
Hier werd iedereen natuurlijk heel 
vrolijk van. Toch speelde een aantal 
mensen het klaar om gewoon door te 
snurken. 

Na niet zo veel nachtrust moesten 
we er ’s ochtends dan toch uit. Blijk-
baar waren er wat mensen fanatiek 
knakworsten aan het eten. Persoon-
lijk voelde ik hier niet zo veel voor 
en heb ik een gewone boterham 
gegeten. Ik heb wel nog vernomen 
dat de winnaar eigenlijk helemaal 
geen knakworsten lust. Hierna komt 
eigenlijk een heel saai stuk met 
opruimen, spullen pakken, schoon-
maken en weer terugfietsen naar 
Eindhoven (wat gelukkig met behulp 
van bordjes wel goed ging). Eigenlijk 
hadden we best de tijd om weer te 
verdwalen, want toen we bij GEWIS 
aankwamen, waren onze tassen er 
nog niet. Dus hebben we nog even 
nagepraat en elkaar ervan verzekerd 
dat we vreselijk moe waren. Uitein-
delijk ging iedereen na een tof week-
end tevreden en voldaan naar huis. 
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Puzzel

Nonograms are picture logic puz-
zles in which cells in a grid have 
to be colored or left blank accor-
ding to numbers given at the side 

Home sweet home

This is the puzzle section of 
the Supremum. First there 

are two easy exercises. At the 
end you’ll find the big prize-
puzzle. 

of the grid to reveal a hidden picture. 
In this puzzle type, the numbers 
measure how many unbroken lines 
of filled-in squares there are in any 
given row or column. For example, a 
clue of “4 8 3” would mean there are 
sets of four, eight, and three filled 
squares, in that order, with at least 
one blank square between succes-
sive groups.

The beauty of mathematics



Advertentie van Towers Watson

Welkom in de advieswereld
Jij bent een consultant in hart en nieren. Je wilt iets doen met 

je wiskundige achtergrond. Én je vindt het interessant contact te 
hebben met klanten en met collega’s over de hele wereld. Dan 

ben je bij Towers Watson op de juiste plek!

Benefits | Risk and Financial Services | Talent and Rewards 
werkenbijtowerswatson.nl 
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Solve this Nonogram and WIN a prize!
You can submit your solution of the puzzle by sending an email to either 
puzzle@gewis.nl or puzzel@gewis.nl with a picture of your solution. Submit-
ting your solution in an other creative way is highly encouraged. This will 
definitely encrease your chances of being picked as the winner of this supre-
mum edition. Your solution has to be correct of course! From the persons 
that submit the correct solution we will pick one winner who wins the prize.

The fabulous prize is sponsored by:
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Oh en Tom, mocht je nog inspiratie nodig hebben in Leuven. Zo kon je oude 
kamer met een vleugje romantiek eruit zien in de herfst-achtige tijden.
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Ruben over complexe integralen: “Je rekent de residuën binnen je kromme 
uit, die tel je op en that will make your life much easier.”

Elles (van Thor): “Al die commissies en disputen van jullie beginnen met GE. 
Hebben jullie ook een GEDROCHT?”
Sjoerd: “Ja, das Peter.”

(Over het spel Tiny Tower, Mart heeft 117 verdiepingen, Bor 33)
Mart: “Geef jouw toren eens?”
Bor: “Ik wil niet dat zomaar iedereen aan mijn toren zit!”
Bob V: “Je hebt Mart’s grote toren toch ook mogen zien?”
Mart: “Je wéét dat ik een epic speler ben.”
Bor: “Dit is echt kút.”
Bob: “Nee.”

[11:08:23] (dorxy): wat zijn de gegevens ervan dan?
[11:09:06] (DataGhost): username gebibberpics
[11:09:14] (DataGhost): password **************
[11:09:42] (dorxy): duidelijk :P
[11:09:48] (DataGhost): je moet de sterretjes even c/p’en naar notepad ofzo
[11:09:52] (DataGhost): irc verbergt wachtwoorden
[11:09:54] (dorxy): ah ok
...
[11:10:17] (dorxy): ja ik gok dat irssi dat niet snapt :P
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De bar is verhuisd!

Beste lezer, aan mij valt dit 
maal wederom de eer om na-

mens de leukste commissie van 
GEWIS een stukje te schrijven 
voor de Supremum. 

Helaas heeft de Supremum commis-
sie vorige keer een beetje gefaald, 
zoals u allen natuurlijk door had. Zij 
hebben enkel Sako’s naam vermeld, 
waar duidelijk was dat ik samen 
met onze beste Sako het vorige stuk 
had geschreven. Dit kan natuurlijk 
gebeuren, maar ook de Supremum 
commissie snapt natuurlijk dat ik 
hier nog een keer op terug dien te 
komen. 

Maar laten we ter zake komen, dit 
is natuurlijk een stukje van de BAC 
en niet tegen de Supremum commis-
sie. Allereerst heb ik natuurlijk een 
beetje inspiratie nodig. Deze heeft 
momenteel de vorm van een Grim-
bergen tripel uitgegoten in een van 
onze nieuwe prachtige kelkjes. Dus 
beste lezer, proost, ik hoop dat u 
evenveel gaat genieten van het lezen 
van dit stuk, als dat ik ga genieten 
tijdens het schrijven van dit stuk.

Mij is gevraagd u in dit prachtige 
stuk wat te vertellen over de borrels 
die we de laatste tijd hebben gehad 
of om het gerstenat de hemel in te 
prijzen. Natuurlijk weet ik dankzij al 
mijn logica-kennis dat dit betekent 
dat ik allebei ga doen. Immers sluit 
het een het ander niet uit.

Zonder verder geouwehoer over 
hoe overheerlijk deze tripel is, wat 
natuurlijk wel het geval is en waar 
ik ook zeer van aan het genieten 
ben, wil u graag even mee terug in 
de tijd nemen. Men neme de meest  
noordelijke lift van het hoofdge-
bouw, ook wel bekend als tijdma-
chine, en gaat naar vloer acht. Men 
herinnert zich vervolgens dat het 
wel heel lang geleden is en gaat 
naar vloer tien. Helaas hebben wij 

sinds dit jaar afscheid genomen van 
deze plek. Dit konden wij natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom vond de donderdag voor 
de eerste colleges de veilingsborrel/
boekenophaalborrel/laptopophaal-
borrel plaats. Dat is een hele mond 
vol voor een borrel, maar er vond 
dan ook veel plaats die dag. Voor alle 
eerstejaars waren die laatste twee 
natuurlijk erg interessant, maar 
voor de wat meer ervaren GEWIS’er 
was die eerste benaming waar het 
natuurlijk om ging. Helaas kon niet 
elk voorwerp mee verhuizen naar de 
nieuwe ruimte. Gelukkig wist Joey 
daar wel raad mee. Hij ging als een 
vakkundig veilingmeester te werk, 
en heeft voor elk voorwerp een nieuw 
thuis gevonden, dit alles onder het 
genot van wat gerstenat.
Het was een mooi afscheid van een 
prachtige ruimte. Vooral bij de laat-
ste keer dat “the piano man” werd 
ingezet, was het sentiment bij som-
mige GEWIS’ers duidelijk zichtbaar. 
En voor de feuten was het mooi 
meegenomen dat het de laatste keer 
was dat we de ruimte zouden betre-
den, dit betekende namelijk dat zij 
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voor eenmaal niet hoefden te 
dweilen.

Inmiddels is mijn tripel  
nagenoeg op, dus ik ga u even 
verlaten om iets nieuws te ha-
len. Ik kan u mededelen dat de 
keuze ditmaal is gevallen op 
een McChouffe. 
Na het afscheid van vloer tien is 
het natuurlijk tijd om weer met 
onze gedachten in het heden te 
treden. “Het Hol” heeft plaatsge-
maakt voor “Het Dakterras” 
en dat heeft natuurlijk ook bij 
de BAC het nodige teweeg ge-
bracht. Een week lang zijn er de 
nodige spullen verhuisd, en wat 
nieuwe spullen aangekocht. Dit 
alles zodat wij klaar zouden zijn 
om een puike openingsborrel te 
organiseren.

En een puike openingsborrel zou 
het worden. Met een nieuwe bar, 
die er prachtig uitziet. Met maar 
liefst vier tappunten, waarvan er een 
dubbele gebruikt zal worden voor  
speciaalbier, kan men genieten in 
overvloed. De honger was echter nog 
niet gestild, er moest en zou meer 
speciaalbier komen, vandaar ook dat 
ik hier zit te genieten van de nodige  
aantallen speciaalbieren. Over spe-
ciaalbieren gesproken, beste lez-
er, andermaal proost! Er is meer 
ruimte gekomen voor speciaalbier 
uit de koelkast, en deze wordt ook 
goed gebruikt. Op moment van  
schrijven hebben er al een vijftal 
speciaalbieren het wisselschap ge-
passeert en een drietal de wisseltap. 
Er is natuurlijk ook nog het Grolsch 
Weizen dat seizoensgebonden is toe-
gevoegd aan het assortiment.

Ok, beste lezer, dat is wel weer even 
genoeg over dat heerlijke goudgele 
goedje. Tijd om terug te komen 
op de nieuwe ruimte. Deze bevat  
natuurlijk veel meer dan enkel bier. 
Zo is er nog steeds fris, hier is ech-

ter niet zoveel aan veranderd, dus 
laten we naar een ander onderwerp 
zoeken.
Inmiddels voorzien van de reeds 
genoemde Grolsch Weizen, ga ik u, 
beste lezer, eens iets vertellen over de 
belichting in de nieuwe ruimte. Deze 
is natuurlijk verschrikkelijk puik! 
Om te beginnen zijn de tappunten 
verlicht! En dit is zelfs zo puik dat 
één zin hierover niet voldoet, dus de 
tappunten zijn verlicht! Daarnaast 
hebben we nu twee borrellampjes 
van Grolsch! De oude was natuurlijk 
ook heel puik, en heeft nu ook een 
mooie plek bovenop mijn kast, maar 
meer is altijd beter, zo gaat dat altijd 
met onze favoriete drank.  Naast de 
speciale sierverlichting is de nieuwe 
ruimte ook voorzien van een aantal 
mooie spots, welke tijdens een borrel 
de sfeer erg ten goede komen. En als 
we het dan toch over verdubbelingen 
hadden, weet u vast ook dat ook het 
aantal afstreepschermen voor Su-
SOS is verdubbelt, wat natuurlijk 
enkel als puik kan worden beoor-
deeld.
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Helaas zijn er ook een paar negatieve 
dingen te melden over de nieuwe 
ruimte. Zoals menigeen van u wel 
bekend zal zijn, is deze ruimte iets 
kleiner dan de ruimte op vloer tien, 
wat betekent dat er helaas minder 
ruimte per persoon is op onze bor-
rels. Gelukkig weerhoudt dit nie-
mand om alsnog te komen naar wat 
natuurlijk de beste borrels van de 
zeven zeeën zijn. Daarnaast was er 
natuurlijk ook het probleem met de 
koeling, welke zorgde voor een over-
maat aan schuim op het bier. Ik kan 
u melden dat de BAC hier druk mee 
bezig is, en dat er al een tijdelijk op-
lossing is gevonden. We hopen ech-
ter dat tegen de tijd dat u dit stuk 
leest het al permanent is verholpen. 
In de tussentijd, maakt u zich vooral 
niet te veel zorgen, het goudgele 
goedje zal iedere donderdag worden 

geschonken en zal smaken zoals het 
behoort te smaken. 
Ondanks deze kleine problemen was 
natuurlijk ook de openingsborrel 
er eentje om niet te vergeten. Ook 
 vanuit ons gaat er dank uit naar alle 
vrijwilligers die deze nieuwe ruimte 
mogelijk hebben gemaakt, en we ho-
pen hier nog vele borrels te mogen 
geven. En nu ook mijn Weizen er 
aardig leeg uit begint te zien, rest mij 
maar een ding. Beste lezer, ik hoop 
dat u geniet van de nieuwe ruimte, 
van het speciaalbier, van de borrel-
lampjes, van GEWIS en van het lev-
en. Proost en tot borrels!

Knuffels,
De BAC



45

Volgende keerAgenda

Adverteerders

v
o
lg

e
n
d
e
 k

e
e
r

S
uprem

um
redactie

• donderdag 22 november 2012
ASML excursie

• maandag 26 november 2012
SCIFI Thanksgivingdinner

• dinsdag 27 november 2012
Bedrijfsbezoek Phillips

• woensdag 5 december 2012
Sinterklaas

• vrijdag 14 december 2012
IVV Bourgondisch Weekend

• woensdag 19 december 2012
AC zaalvoetbal

• maandag 24 december 2012
Vakantie, TU week gesloten

•	 dinsdag 15 januari
129e AV

Natuurlijk is er elke donderdag 
van half 5 tot tenminste 7 uur een 
super gezellige borrel bij GEWIS 
(MF 3.155).

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!

Quinity ...................... voorkant kaft
Towers Watson ................pagina 39
Wervingsdagen ....... achterkant kaft
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De Supremum is het verenigings-
blad van studievereniging GEWIS 
en verschijnt 4 keer per jaar met 
een oplage van 1250 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
Jasper Landa
Rob van Wijk
Sebastiaan Candel
Edwin van Endhoven
Mart Pluijmaekers

Contact-/Inleveradres
Studievereniging GEWIS
t.a.v. Supremumredactie
MF 3.155  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 Edwin 
van Endhoven, de PR-functionaris 
van GEWIS, via prf@GEWIS.nl. Het 
postadres en telefoonnummer blij-
ven gelijk aan bovenstaande infor-
matie.

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 
CS5Drukwerk ......... 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
Omschrijving van foto kaft
foto:  Bob Kubista
ontwerp: Mart Pluijmaekers

Foto’s activiteiten
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