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Hello everybody and welco-

me to the second edition of 
the Supremum of this academic 
year. As always, we have some 
very interesting material for you 
to read. 

We get to know more about some 
first year students who joined the 
Freshman Committees and who are 
going to organize an amazing party 
and an amazing activity.
 
Some members of the board are 
going to tell us about the interesting 
stuff they come across. 
 
Three of our lovely fraternities will 
share with us what they did this 
quartile.
 
Do you want to know more about a 
foreign student? This is your lucky 
day, because we have a foreign stu-
dent who tells us all about his ho-
meland and his time in the Nether-
lands.
 
I hope you will enjoy this Supremum 
and have a lot of fun reading it!
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Chairman’s note

Dear GEWIS members, in this 
Chairman’s Note I want to 

let you look into a meeting that 
I participate in as a Chairman. 
This is the FSE meeting (the Fed-
eration of Study Associations of 
Eindhoven).

During the FSE meeting we talk 
about the ins and outs of Eind-
hoven’s study associations. Exam-
ples of this are how we sell books, 
how we organize social drinks and 
when we organize activities in which 
other associations can participate.

We talk about the joint activities we 
organize as well, for instance, sev-
eral members of the FSE organize 
the Opening of the Academic Year. 
This yearly event is one of the big-
gest events of the TU/e, with a lot of 
festivities and lots of free beer (!!!). 
We also organize the FSE day, where 
we thank the students of Eindhoven 
for being so active, by presenting a 
nice lecture and a party.

The nicest part for me however is the 
FSE dinner. After every FSE meet-
ing, one of the study associations or-

ganizes a dinner for all board mem-
bers. We then eat together and those 
nights are always a lot of fun. In the 
attached picture you see the dinner 
GEWIS organized this year.

Besides the meetings of the FSE, I 
have a lot of contact with the oth-
er boards. Almost every week there 
are at least two parties, each one 
organized by one of Eindhovens’s 
study associations.  As the board of 
GEWIS, we get free tickets to these 
parties most of the time. Because 
every board gets these free tickets, a 
lot of nice people from these boards 
are at the parties. It’s always fun to 
speak with these folks while enjoy-
ing drinks.

As the chairman of GEWIS, I hope to 
see you at these parties. It’s always 
a good thing to get to know people 
from other faculties, you never know 
what advantage you can get from it!
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Making software matter is tough

Did you see the video “Unfol-
ding the Earth: Myriahedral 

Projections”? Did you try to find 
structure in a collection of busi-
ness processes with the work-
bench PROM?  Did you analyze 
the behavior of a concurrent dis-
crete event system by use of the 
toolset mCRL2?  Did you use the 
MathDox system, knowlingly or 
not, when practising Calculus, 
preparing for the Ingangstoets, 
or following a mathematics 
course?  Did you attend classes 
where the software Diagnow 
was being used for summarizing 
students’ answers to queries?  
Did you evaluate your fellow stu-
dents’ homework by use of the 
software package Peach?  Did 
you play with the Rectangular 
Cartograms demo?

If your answer to one of the above 
questions is affirmative, you used 
software produced within our depart-
ment. We have reasons to be proud 
of it. One indication of its success 
is the huge number of visitors to 
the websites running the software 
and/or offering downloads of it. 
Another is the number of spin-off 
companies making use of the software 
(Magnaview, Synerscope, Fluxicon, 
Sowiso, to mention a few). An even 
better indicator is the number 
of companies without ties to our 
university that uses the software —
and fortunately we know of quite a 
few such examples as well.

Also, if you used one of our software 
products, you may have wondered 
about its availability. This varies 
enormously. Some are opensource 
and easily obtainable. This pays 
off: in cases where it was well 
presented on the Web, companies 
we never heard of before, started to 
use it and became interested 
in our work, which resulted in 
interesting contacts.  But opens-

ource is not a necessity for 
visibility.  The visualization soft-
ware Sequoiaview, for instance, has 
been downloaded very often, but 
the source code has never been 
released publically. Third par-
ties’ interests nevertheless led to 
interesting contacts.

Some people argue that the pro-
ducts of research funded by the 
government should be freely availa-
ble to the public. This may lead to 
an interesting debate, but I want 
to point out something else: 
consistent with almost any point 
of view on this issue, we can make 
our products more visible and 
more accessible to a larger public. 
This requires an effort that not 
all of our research groups have 
made. But many of those who did, 
got great benefits out of it.

You may help us in this direction 
by letting us know which software 
you enjoyed, whether you think it 
is useful for a larger set of users, 
and, if so, how we can impro-
ve its accessibility and a larger 
audience’s interest. Be tough when 
it comes to make your software 
matter.

Arjeh Cohen, 6 januari 2013 
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Voorstelstukjes EJC13-1 Hallo allemaal, ik ben Emma. 
Ik ben 19 jaar oud en gebo-

ren en getogen in Vlissingen, 
Zeeland.

Omdat ik vorig schooljaar mijn VWO 
diploma heb behaald, ben ik nu 
begonnen aan de studie Software 
Science. Ik ben toen gelijk in Eind-
hoven komen wonen. Dat was even 
wennen, maar het bevalt mij nu erg 
goed!

In mijn vrije tijd dans ik graag. Ver-
der werk ik nog ieder weekend in de 
supermarkt in Vlissingen en hou ik 
van feestjes. Tijdens de intro ben ik 
enthousiast geworden over de EJC, 
waar ik dan ook lid van ben gewor-
den. We zijn druk bezig met ons 
feest en de activiteit, dus tot dan en 
tot borrels! 

Emma van de Vreugde

Hallo allemaal. Ik ben Stefan 
Majoor, en ik ben de pen-

ningmeester van EJC-1. 

Ruim 18 jaar geleden ben ik geboren 
in een dorp nabij onze hoofdstad, en 
heb mijn hele jeugd in de buurt van 
dat dorp doorgebracht. De middelbare 
school zonder veel problemen af ge-
rond, vond ik dat het tijd was voor iets 
nieuws. Dus heb ik me hier gevestigd, 

aan de andere kant des lands. 
Ik studeer nu hier informatica, en heb 
het tot nu toe ontzettend naar mijn 
zin op deze studie. Mijn tijd besteed 
ik het liefst aan druk zijn.  Als ik niet 
druk ben met studeren, dan ben ik wel 
druk met werken of andere activitei-
ten. Mocht ik dan toch vrije tijd over 
houden, dan spendeer ik die het liefst 
met een boek, een goede film/serie of 
gewoon door doelloos op het internet 
te surfen.

Stefan Majoor (penningmeester)

Beste, lieve, leuke, aardige 
en geïnteresseerde Supre-

mumlezer. Je bent bij de goede 
pagina uitgekomen, het voor-
stelrondje van EJC13-1. Al hoop 
ik natuurlijk dat je dit in principe 
had kunnen overslaan omdat je 
ons al kent. 

Ik ben Wout de Ruiter en de trotse 
voorzitter van deze prachtige com-
missie. Ik ben eerstejaars Compu-

ter Science en voel me helemaal op 
mijn plek. Hierdoor ben ik ook vaak 
te vinden in de GEWIS-ruimte om 
een gezellig potje te kaarten, wat 
te borrelen of een beetje te werken. 
Buiten het studeren om zal ik elke 
kans aangrijpen om te kunnen vol-
leyballen. Ik doe dit nu inmiddels 
al 6 jaar en heb er nog steeds geen 
genoeg van. Mochten jullie nog meer 
over me willen weten of hier even 
rustig over willen napraten, zoek me 
dan vooral op in de GEWIS-ruimte! 
Kom trouwens naar onze activiteit 
en feest, ze worden ontzettend tof!

Wout de Ruiter (voorzitter)

Hallo GEWIS-leden. Ik ben 
Iggy van Hoof, secretaris 

van EJC13-1. Ik ben het enige 
wiskundige lid van dit EJC. Ik 
ben 18 jaar geleden geboren 
vlakbij Gouda en ging daar ook 
naar de basisschool.

Daarna ging ik naar het Coornhert 
Gymnasium waar ik het leuk had en
erachter kwam dat ik wiskunde heel 

leuk vind. Omdat Delft te main-
stream is, maar vooral omdat de 
mensen hier in Eindhoven zoveel 
aardiger leken en de sfeer hier relax-
ter leek (iets was allebei waar bleek), 
koos ik voor Eindhoven. Om meer 
mensen bij GEWIS te ontmoeten 
ging ik bij een EJC. Tot nu toe is het 
geweldig. Ondanks dat (of misschien 
omdat) alle andere leden van dit EJC 
Informatica doen, heb ik veel plezier 
en vlaai gehad en meer mensen ont-
moet bij GEWIS die heel aardig zijn.

Iggy van Hoof (secretaris)

Hee, mijn naam is Johan. Ik 
ben eerstejaars student 

Software Science, 18 jaar oud 
en lid van het EJC13-1. 

Zelf woon ik mijn hele leven al in 
Eindhoven (zo’n 20 min fietsen vanaf 
de TU/e) dus vind ik het niet echt 
nodig om al op kamers te gaan. Ik 
wil dit nog wel gaan doen maar nu 

is thuis wonen toch ook wel mak-
kelijk. Buiten de universiteit doe ik 
als sport voetbal en werk ik nog wat 
uurtjes bij de Albert Heijn. Ook hou 
ik wel van uitgaan of gewoon naar 
vrienden gaan.

Johan Munneke

Jouri LagardeHallo GEWIS-leden en ouders, 
ik ben Jouri Lagarde, dat 

is dus zonder e’s, oe’s of gekke 
y’en.

Ik ben trots lid van GEWIS, maar ook 
van EJC-1, oftewel de Eerstejaars 
Commissie één. Tot nog toe heb ik 
hier al een mooie tijd op zitten. Mijn 
hoogtepunten uit deze periode zijn 
(hoe kan het ook anders) de Intro, de 
FLUP, de wekelijkse borrels, met als 
absolute uitschieter de piratenbor-

rel: AAARRHHGG! Ook houd ik wel 
van een potje tafelvoetbal, ook wel te 
zien aan de hoeveelheid 10-centjes 
standaard in mijn portemonnee… 
Verder kan ik niet zonder sporten, 
en al helemaal niet zonder basket-
ballen, waar ik jammer genoeg min-
der tijd voor heb, maar dan zal ik 
maar tijd moeten maken, toch?

76



I
N
F
I
M
A

Hallo leden van S.V. GEWIS! 
Ik ben Mike van Drunen, 18 

jaar en ik ben eerstejaars stu-
dent Software Science. Ik heb 
lang getwijfeld over mijn oplei-
ding maar uiteindelijk is het toch 
Informatica geworden.

Ik kom uit Tilburg en woon nu op 
kamers in Eindhoven. Ik werk naast 

mijn studie in het Frits PHilips Mu-
ziekgebouw in Eindhoven. 

Ik ben lid van een van de twee EJC’s 
van dit jaar: EJC 13-1. Ik heb een 
paar jaar achter elkaar feesten geor-
ganiseerd voor mijn oude middelba-
re school en samen met mijn mede 
EJC-leden gaan we een super feest 
neerzetten en een leuke activiteit or-
ganiseren. Als je meer van me wilt 
weten, spreek me een keer aan in de 
GEWIS-ruimte of tijdens de borrel!

Mike van Drunen

Beste GEWIS’ers, de Kerst zit 
er weer op. Net als jullie heb 

ik kunnen hamsteren bij mijn ou-
ders en bereid ik me voor op het 
nieuwe jaar. Een nieuw jaar vol 
met studeren, borrels en natuur-
lijk onze EJC-activiteit en -feest!

Mijn naam is Vincent Keltjens, ik 
ben 18 jaar en woon op kamers in 
Eindhoven. Het ouderlijk huis be-
vindt zich in het rustige Waalwijk, 
waar ik dan ook vandaan kom. Ik 
studeer hier op de TU/e Technische 
Informatica. 

Zoals alle GEWIS’ers heb ik ook 
hobby’s. De activiteiten die mij da-
gelijks bezig houden bestaan voor-
namelijk uit: gamen, sporten, ko-
ken, tafelvoetballen, kaarten, sociaal 
zijn bij GEWIS (wat meestal de twee 
voorgaande dingen inhoud), pintjes 
pakken en natuurlijk studeren. 
Daarnaast speel ik zo nu en dan pia-
no en ik pruts soms wat met digitale 
muziekprogramma’s.

Als er iets is dat je wilt weten over 
onze EJC, over de activiteit of het 
feest dat we organiseren of je wilt ge-
woon babbelen, kom dan eens langs 
bij GEWIS.

Vincent Keltjes Hallo mijn naam is Marijn Si-
mons. Ik zit in EJC 13-1 en 

zit ook in de cantusgroep die be-
staat uit leden van beide ejc’s. 

Ik doe de studie Software Science. 
Ik woon al mijn hele leven in Eind-
hoven. Daar heb ik ook op de mid-
delbare school gezeten. Verder speel 
ik sinds het begin van dit studiejaar 

hockey bij Don Quishoot en heb ik 
een bijbaantje in het weekend bij het 
bedrijf Taxbus waar ik werk als taxi-
chauffeur. Op donderdag ben ik na-
tuurlijk altijd bij de borrel te vinden.

Marijn Simons

Tom Verhoeff staat met een postdoc bij een keukentje op vloer zeven.
Verhoeff: “Oei, ik dacht toch te zien dat er schone vaat in de vaatwasser 
stond, echter blijkt deze vies te zijn.
Postdoc: “Oh.”
Verhoeff: “Ik denk dat dit het resultaat is van een gebrekkige coördinatie 
van bovenaf. Dit zorgt binnen mijn huishouden regelmatig voor soortgelijke 
problematiek.”
Postdoc: “Kan, ja.”
Er valt plots iets en het geluid van een angstkreet van Tom Verhoeff klinkt 
uit de richting van het keukentje.
Verhoeff: “Oh jee! Ik schrik hiervan! Ik probeerde de vaatwasser te openen 
maar de deur ging veel soepeler dan ik vanuit de situatie bij mij thuis ge-
wend ben!”

George Fletcher: “Computers typically fail.”

George Fletcher: “Delete ALL the people!”
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Hoi Allemaal. Ik ben Tim Mee-
les, de penningmeester van 

de Eerstejaarscommissie. 

Ik woonde in het begin van het jaar in 
Schijndel maar ben een paar maan-
den terug verhuisd naar Eindhoven. 
Dit bevalt erg goed. Het is toch leuk 
om vlak bij de TU te wonen, zodat 
ik na de borrels gewoon mee kan op 
stap en niet om 11 uur de bus terug 
naar huis hoef te pakken.
In de pauzes en met borrels ben ik 
vrijwel altijd bij GEWIS te vinden 

voor een pilsje, een potje kaarten of 
tafelvoetbal. En op vrijdag gaat het 
feest gewoon door maar dan bij mijn 
vrienden van de middelbare school 
in Schijndel.
Verder ben ik te herkennen aan mijn 
vele gepraat en aan de groene polo of 
trui van de EJC. Ik sta altijd klaar 
om gezellig te kletsen onder het ge-
not van een drankje.

Hallo. Mijn naam is Martijn 
Muijsers, en ik studeer Tech-

nische Wiskunde en Software 
Science. Om nu niet meteen het 
stereotype te promoten zeg ik: 
nee ik zit niet de hele dag ach-
ter een computer, hoewel ik mijn 
laptop altijd bij heb!

In mijn vrije tijd programmeer ik in 
Java, maak ik muziek en nog veel 
meer.  Een echte maker, is eigenlijk 
alles wat je nodig hebt om mijn tijd 
te beschrijven!
Websites, games, filmpjes, al dat 
soort creaties. En ik componeer 

muziek voor mezelf  en voor kleine 
filmpjes en games, en speel daarom 
piano.
Maar gelukkig nog tijd over om te 
stappen (mag je uitgaan rond je 
thuisdorp ook zo noemen?) en gezel-
lige activiteiten als het EJC-2 (‘de’ 
klinkt niet). Kom trouwens naar 
onze activiteit en feest!
En als je meer wilt weten moet je 
gewoon tegen me praten, dat werkt 
meestal wel.

Beste GEWIS’ers, mijn naam 
is Lara van Rooij. Ik ben 19 

jaar oud en studeer technische 
wiskunde. Ik ben lid van EJC 13-
2. Ik woon bij mijn ouders in Ber-
kel-Enschot, van waar ik iedere 
ochtend naar het station fiets 
om met te trein naar Eindhoven 
te gaan.

In de pauze ben ik vaak te vinden 
bij GEWIS. Tijdens de borrel heb je 

mij nog niet zo vaak gezien. Ik had 
namelijk iedere donderdag vrij. Mijn 
hobby’s zijn op stap zijn in Tilburg, 
winkelen en, niet te vergeten, uit-
slapen! Verder wil ik nog kwijt dat 
EJC13-2 een super spannende acti-
viteit organiseert en natuurlijk een 
knallend feest waar ik iedereen van 
GEWIS hoop te zien.

Martijn Muijsers

Lara van Rooij

Tim Meels (penningmeester)
Voorstelstukjes EJC13-2

Hallo lieve GEWIS’ers! Mijn 
naam is Marloes Boswerger 

en ik ben de trotse voorzitter van 
EJC13-2. Ik ben 19 en studeer 
Technische Wiskunde. Voordat 
ik hier op kamers ging, heb ik 
mijn hele leven in Born gewoond 
en daar ben ik in het weekend 
ook altijd te vinden.

Sinds ik op kamers ben gegaan, is 
mijn leven toch aardig veranderd. 

Tegenwoordig klim ik in het SSC, 
loop ik hard wanneer ik tijd vind en 
op woensdagavond sport ik met een 
goede vriendin. Hiervoor heb ik 12 
jaar getennist en ongeveer 11 jaar 
klarinet gespeeld. Mocht je meer 
over mij te weten willen komen, ik 
bijt niet, dus spreek me een keer aan 
bij GEWIS. Verder hoop ik jullie te 
zien tijdens onze activiteit en bij ons 
feest!

Marloes Boswerger (voorzitter)

Hoi hoi, ik zou graag beginnen 
met een vraag aan jou: wan-

neer je me ladderzat tegenkomt, 
wil je me dan alsjeblieft op de 
stoptrein naar Weert zetten? Die 
stopt namelijk in Heeze, waar 
ik woon. Geen zorgen, mijn huis 
is daar op kruipafstand van het 
station (id est: ik ben er voordat 
ik nuchter ben).

Zo, nu dat afgehandeld is stel ik me 
graag voor: hoi, ik ben Simon; aan-
genaam kennis te maken! Ik studeer 
Technische Wiskunde, en ik ben 
gek op gezelligheid en, uiteraard, 
GEWIS. Waarschijnlijk moet ik nu 
iets vertellen over mijn hobbies of 
zo, maar die zijn sinds ik studeer 

allemaal in verval geraakt. Voor die 
hobbies zijn o.a. de gezelligheid en 
drank bij GEWIS en Demos, vrijwil-
ligerswerk voor het COC, en feesten 
met vrienden door het hele land in 
de plaats gekomen. Verder steek ik 
zo nu en dan wat tijd in de notulen 
van deze commissie, de geweldige 
EJC13-2, omdat ik secretaris van 
deze eerstejaarscommissie ben. Als 
je verder nog vragen hebt, stel ze 
gerust. Maar nu genoeg over mij: 
tijd dat jij jezelf voorstelt! Dat kan 
tijdens de pauze, of tijdens een bor-
rel, natuurlijk bij GEWIS, of waar je 
me maar tegen het lijf loopt. Oh, en 
mocht je je zorgen maken dat ik niet 
bij Heeze uitstap, een van mijn favo-
riete mafkezen woont in Weert, dus 
dan ben ik in ieder geval niet in mijn 
eentje zat.

Simon Koop (secretaris)
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Hoi, ik ben Leon Deckers. Ik 
ben 18 jaar oud en kom uit 

het kleine dorpje Hegelsom, ge-
legen in Limburg. Al is het feit 
dat ik uit Limburg kom geen 
verassing voor de mensen die 
al eens eerder met me gepraat 
hebben.

Op dit moment studeer ik Techni-
sche Wiskunde. Je zult me vaak zien 
bij GEWIS in de pauzes, met de bor-
rel of in een tussenuur. 

Naast mijn studie lees ik veel en 
game ik af en toe. Op het moment 
zwem ik één keer in de week en zit 
ik op Jong Nederland bij ons in het 
dorp, waarmee ik iedere week een 
groepsavond heb.
Als je nog vragen hebt stel ze gerust 
aan mij, dan zal ik mijn best doen 
om ze te beantwoorden. Ook hoop ik 
jullie terug te zien op onze activiteit 
en feest.

Leon Deckers

Twee paarden, allebei met naamplaatje, maar één van de twee is blanco.
Electrostudent: “Goh, leuke namen, Anneke en Void.”
Bor: “Anneke en Freud?!”

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!”

Rien’s stem klinkt uit de ruimte: “Wát een goede lul heb je dan!”

Tijdens de VV waar onder anderen Anne Smeets en Marloes aanwezig zijn 
kondigt Marloes aan dat ze de vergadering gaat verlaten.
Kerstens: “Gaat nou de enige vrouw weg? Dan ga ik ook!”

(In an overly full lecture room, standing next to the yellow block in the front 
of the room.)
George Fletcher: “I am still waiting for someone to sit on this thing, whatever 
it may be. I am actually convinced that one day it will open up and kill me 
with laser beams.”

Hoi beste lezer, bij deze wil ik 
me, als lid der fantastische 

EJC 13-2, even voorstellen. 

Ik ben Rik Rutjens, 18 jaren jong,  
eerstejaars wiskunde, en woon in 
het pittoreske boerendorp Someren, 
gelegen in het altijd gezellige Noord-
Brabant. Vaak ben ik tijdens pauzes 
en borrels te vinden bij GEWIS, waar 
je me vaak aan de voetbaltafel kunt 
zien staan, en ik ben ook altijd in 
voor een potje kaarten. Daarnaast 
slijt ik graag wat uren en kilometers 

op mijn mountainbike, wat ooit van 
tijdvulling is uitgegroeid tot een uit 
de hand gelopen hobby. Als je nog 
iets over me wilt weten, kun je me 
natuurlijk altijd aanspreken bij GE-
WIS! Genoeg over mij; ik wil graag 
mijn laatste woorden nog even ge-
bruiken voor ordinaire reclame: 
komt allen naar onze activiteit op 
5 maart, en ons feest op 23 april! 
Dit worden twee avonden om niet te 
vergeten, dus zorg dat je erbij bent! 
Mocht je hier nog vragen over heb-
ben, kun je iemand van de EJC aan-
spreken, (vaak) te herkennen aan de 
appeltjesgroene kleding.

Hoihoi, ik ben Merel, eerste-
jaars studente Technische 

Wiskunde en zit bij de eerste-
jaarscommissie, EJC-2. Ik ben 
19 jaar en woon in Roosendaal.

Naast studeren in Eindhoven ga ik 
graag naar yoga, speel ik af en toe 
wat op mijn dwarsfluit en ben ik (als 

ik nog wat geld over heb) in de stad 
te vinden om te shoppen. 
In mijn vrije uurtjes op de TU/e 
ben ik vaak te vinden in de GEWIS-
ruimte (als ik geen lastig analyse-
huiswerk of iets dergelijks aan het 
maken ben) om daar een potje te 
kaarten (of in ieder geval tactieken 
van anderen te bestuderen). 
Verder hoop ik jullie allemaal te zien 
bij onze activiteit en op ons feest!

Rik Rutjes

Merel Suikerbuik

Ingmar Westerhof

Hee allemaal! Ik ben Ingmar 
Westerhof en ik woon in 

Veldhoven.

Een beetje verlaat ben ik lid gewor-
den van deze EJC! Doordat ik de eer-
ste vergadering ‘door omstandighe-
den’ heb ‘gemist’, heeft het eventjes 
geduurd voordat ik officieel lid werd 
van de commissie waar ik graag bij 
wilde!
In het weekend ben ik vaak in Krom-
menie te vinden, waar mijn vrien-

dinnetje woont! In de pauzes, maar 
vooral ook op donderdagmiddagen 
kun je me bij GEWIS vinden. Alhoe-
wel ik soms op donderdagen ook op 
de judomat te vinden ben.
Ik vind gezelligheid altijd erg belang-
rijk, en bij gezelligheid hoort dan ook 
een biertje. Ook een potje kaarten of 
tafelvoetballen sla ik nooit af.
Natuurlijk mag je me altijd aanspre-
ken met vragen over de eerstejaars-
commissie, of gewoon voor een ge-
zellig praatje! Je kunt me herkennen 
aan onze prachtige groene truien of 
polo’s.
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aan tafel het gezelschap genieten 
van Marlous Theunissen, Mattijn 
Schutte en Erik Jean-Marc van Rhee 
van Thiel van Helvoort als ik niet in 
de keuken stond. Van Zelst heeft de 
avond mooi afgesloten met een im-
provisatie op mijn gitaar die ik de 
zondagochtend op mijn kamer net-
jes teruggezet aantrof, maar wel met 
bloedsporen van bovenvernoemde. 
Aan de buitenkant heb ik ze kunnen 
schoonmaken maar de bloedresten 
die in de klankkast terechtkwamen 
zullen voor eeuwig resoneren in mijn 
toekomstig spel. Het verschil hoort u 
wellicht volgend jaar.

voor mij bij de terugreis, waarna ik 
niet gelijk ging feuten in de keuken, 
maar even moest gaan liggen. 

Al met al was tot mijn act tijdens 
de dinnershow de brakheid signifi-
cant aanwezig. Het verdwijnen van 
de brakheid was volledig te wijten 
aan de dosis humor die in mijn puik 
geacteerde gitaar- en zangspel ver-
werkt was. Daardoor kon ik ook be-
ter van de rest van de fantastische 
acts genieten en voelde het blond 
schuimend afwaswater weer wat 
minder koud aan de handen. Het 
exquise diner was echt prima bereid 
door de koks van die avond en ik kon 
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Bourgondisch weekend

Ik heb dit jaar de gelegenheid 
gekregen om vanuit feutper-

spectief in geuren en kleuren te 
oreren over het Bourgondisch 
Weekeinde 2012 dat medio de-
cember heeft plaatsgevonden. 
Ik zal proberen dit stukje zo 
puik mogelijk aan te kleden, 
maar voor de enige echte BW-
experience zou ik zeggen: kom 
volgende keer vooral mee naar 
het meest verzadigde weekend 
van het jaar, georganiseerd door 
HET dispuut.

De aanwezigen kunnen navertel-
len (of juist niet) wat voor een onge-
kende waarheden er vrijdag boven 
kwamen na een heerlijke maaltijd en 
meerdere lekkere wijntjes. Er kwam 
bij een select aantal deelnemers van 
het weekeinde naast de ongekende 
waarheid ook wat andere dingen 
naar boven, in de letterlijke zin. Ver-
orberde maaltijden en wijn zagen 
opnieuw het levenslicht in de don-
kerste uurtjes van de vrijdagnacht. 
Helaas was dit jaar de toegang tot 
het dak afgesloten, zodat de Tim-
merman-geschiedenis zich niet nog 
eens zou herhalen. 

Het was nog niet duidelijk of ik za-
terdag naar het kasteel van Vianden 
zou gaan, aangezien ze mijn hulp in 
de keuken goed konden gebruiken. 
Als feut in de keuken is de afwas-
machine toch wel je beste vriend, 
steun en toeverlaat. Maar aangezien 
ik het bezoek aan het kasteel gecon-
solideerd had, werd ik geëxcuseerd 
zodat ik toch aan de verrijkende ac-
tiviteit kon deelnemen. Stante pede 
zocht ik vervoer, maar ik kon al-
leen nog met ir. drs. Schutte mee-
rijden, die later zou vertrekken. Na 
een hondsberoerde rit had de rest 
het kasteel al bijna gezien en had-
den ze de beloofde rondleiding niet 
meer nodig. Een enkeling, die dezelf-
de nacht nog buiten bewustzijn zijn 
nachtkastje een nieuw kleurtje had 
gegeven, bleef helaas dicht bij de toi-
letten van het kasteel. Hetzelfde gold 
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Welcome to the Netherlands

To begin with, experiencing 
the Netherlands is something 

that you shouldn’t feel distant 
from. The uniqueness of every-
body’s character will definitely 
be the first thing to be added to 
this country: there is something 
special in the people, that I find 
very interesting and at the same 
moment something very crea-
tive, that has been able to shape 
the Netherlands as it is. 

The first thing that you will spot is 
the openness and broad-minded-
ness of everybody. As a consequence 
of this you will want to talk more and 
more with the people, experiencing 
an even broader part of the culture 
and the mindset of people. As you 
speak more you will definitely learn 
more about the roots of the culture. 
One of the funny habits you will spot 
is biking.

Despite the fact that you will spend 
most of your traveling time on bike, 
you should also look around at the 
beautiful architecture of the futuris-
tic Eindhoven. Nevertheless, if you 
want to spend some time, you 

should learn how to eat, drink and 
biking in the same time. You defini-
tely plan some trips to Rotterdam, 
Den Bosch, Tilburg.

Another thing that you will love 
about the Netherlands is the Albert 
Heijn. This unique kind of shop will 
impress you. It is definitely some-
thing more than a supermarket, em-
bedded in the culture itself.

When it comes down to study, you 
really need to be focused and re-
ally follow the things that you truly 
want. Sometimes, in order to go to 
the beautiful blue ocean you need 
to go through the swamps, though, 
this is something that you shouldn’t 
be afraid of. 

If you are coming to the Nether-
lands soon, I guarantee that you will 
spend some of your best moments in 
this country!

(George Fletcher discovers the microphone keeps working as long as he 
keeps his head tilted 45 degrees.)
Fletcher: “I’ll just lecture like this, you’ll get free entertainment while you’re 
here!”

Jeroen van Oorschot: “Ik weet dat ik niet de beste ben.”

Dronken Sjoerd tegen Bor: “Houd nou eens op bestuursleden te versieren!”

Jeroen van O tegen Bor: “In tegenstelling tot jou ga ik vannacht wél met een 
man slapen.”

George Fletcher: “I’ll just stop using capitals in variable names so I don’t 
have to press shift all the time.”

Landa begint een verhaal: “Er kwam een bejaarde vrouw aan, zij was oud, 
echt respect daarvoor.”

George Fletcher: “Premature optimisation is the root of all evil.”
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Course evaluations

You’ve all seen them, those 
annoying emails at the end 

of a quartile: please fill out the 
following questionnaire about 
the courses you followed. Maybe 
you think  nothing is ever done 
with the results: Wrong! I will ex-
plain what happens.

For  both mathematics and compu-
ter science the results are discus-
sed by an evaluation committee. 
Also the passing percentage and the 
grade distribution is used here. This 
committee consists of the usual sus-
pects: The education director, study 
advisor and other people who are 
involved with education. They will 
look for notable results and discuss 
them. For example, if a subject is 
marked as being too hard or too easy 
in the questionnaire, the teacher will 
be asked to change the curriculum 
of the course for the next year to 
make it match better with the level 
of the students. Also, if a teacher 
scores really well, he/she is praised 
for the work for that course.  If a tea-
cher scores badly, a plan of improve-
ment will be made.

After this the education committee 
will look at the results, with the mi-
nutes of the evaluation committee 
meeting. The education committee 
consists of students and teachers, 
including myself. One of these stu-
dents often followed the course and 

can clarify the results. If remarkable 
things arise from the results, the 
education committee can ask the 
teacher to explain them.

Also, the teachers see the result, this 
way they will know what the stu-
dents thought of the course and how 
they should improve. Things the 
students are asked about include: 

-Did you have sufficient pre-know-
ledge?
-How was the organization?
-How were the teachers?
-How were the lectures?
-How were the instructions?
-Was the learning material useful
-Was the study guide helpful?
-Were the exams at the right level?
-How much time did you spend on
the subject?

This way, everyone involved can 
see what way the subject should be 
changed, if that’s necessary. Also, 
there is room for additional com-
ments, these are all read by the 
people involved.

This all can only happen if the ques-
tionnaires are filled out by many 
students, otherwise the results are 
not significant and no action can be 
taken. So make sure you fill them in 
next time around, whether you liked 
the course or not.

Het is een gigantische chaos in de collegezaal.
Daan: “PORNO!!!!!!!”
Stilte valt.
George Fletcher: “Sorry, what did you say?”
Daan: “Porno, people listen when we start talking about sex.”
Fletcher: “Oooooh PORNO, I thought it was something Russian.”

Willem: “Ik heb ook op Rob’s zak geslapen”

Landa: “Ik moest nota bene van een Marokkaan leren wat het Zeeuwse 
woord voor hutspot is!”

Marc: “Noem eens een leuk IP-adres!”
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Werken na(ast) de Bachelor

Voor de mensen die mij nog 
niet (of niet meer) kennen: 

ik ben Arjan Broos. Een 22 jaar 
oude student Technische Infor-
matica die al 5 jaar bezig is aan 
zijn bachelor. Eigenlijk ben ik 
dus niet aan het werk na mijn 
bachelor, maar de beschrijving 
komt aardig in de buurt.

Toen ik hoorde van de geweldige 
plannen van de overheid om een 
“harde knip” in te voeren, ben ik vo-
rig jaar extra hard mijn best gaan 
doen om onder die regeling uit te 
komen, maar helaas had ik net een 
vijfje teveel en mag ik nu geen vak-
ken van mijn master volgen. Dit 
betekent dat ik het eerste half jaar 
maar één vak kon volgen en het leek 
mij erg zonde om verder simpelweg 
mijn tijd te verdoen.

Vandaar dat ik op internet op zoek 
ging naar leuke baantjes, maar 
veel verder dan medewerker bij 
een call-center of helpdesk kwam 
ik niet. Toen herinnerde ik me dat 
een vriend van mij stage liep bij een 
gamestudio genaamd Triumph Stu-
dios. Ik besloot hun site eens goed te 
bekijken, mijn laptop door te snuf-
felen voor portfoliomateriaal en ging 
een cv opstellen. Na deze opgestuurd 
te hebben samen met een mooie co-
ver letter en nadat die vriend een 
goed woordje voor me had gedaan 
werd ik uitgenodigd voor een sol-
licitatiegesprek. Voor hen was de 
korte tijd dat ik er aan de slag kon 
een drempel, maar gelukkig mocht 
ik voor minimumloon en een volle 
werkweek daar aan de slag.

Triumph Studios is bekend van hun 
spelseries Overlord en Age of Won-
ders. Het is een bedrijf dat in 1997 is 
opgericht en meerdere spellen heeft 
uitgebracht op PC, Xbox en Playsta-
tion. Ik reis iedere dag heen en weer 
naar hun kantoor in Delft om daar 
met mijn collega’s te werken aan het 

volgende spel.

Wat mij aan het begin het meest op-
viel was de enorme omvang van de 
broncode. Het heeft enige inwerk-
tijd gekost om redelijk zelfstandig te 
kunnen werken in een project van 
miljoenen regels code, maar wan-
neer het dan begint te lukken en je 
jouw implementaties in het spel te-
rugziet geeft dat erg veel voldoening. 
Ook was ik enigszins verbaasd over 
de bijna vlekkeloze samenwerking 
tussen programmeurs, artiesten 
en designers. Ik had tijdens projec-
ten op de TU alleen nog maar met 
studiegenoten samengewerkt en 
verwacht dat niet-programmeurs 
minder verstand hadden van wat wij 
deden.

Ik ben erg blij dat ik hier aan de slag 
kon, omdat ik er plezier in heb en 
er ongelooflijk veel van geleerd heb. 
Het SEP-project was een goede voor-
bereiding, maar het komt nog steeds 
niet overeen met het werkelijke be-
drijfsleven. Toch ben ik ook wel weer 
blij om straks terug naar de univer-
siteit te kunnen. Want man, dat stu-
dentenleven is het gebrek aan cent-
jes wel waard.
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Hugo Bink

Hallo allemaal, ik ben Hugo 
Bink. Ik ben nu derdejaars-

student wiskunde en omdat ik 
sinds dit jaar in een commis-
sie zit bij GEWIS  – namelijk GE-
MOLD13 – zal ik mij hier kort 
voorstellen.

Ik ben 20 jaar geleden geboren in 
Etten-Leur en ben daar ook op-
gegroeid. Ik heb een zusje en een 
broertje die beiden nog op de mid-
delbare school zitten.

Als kleuter kon ik al rekenen en re-
delijk goed lezen en schrijven. Dit is 
de reden dat ik, nadat ik in groep 2 
een aantal extra lessen heb gevolgd 
(mijn schrijfkunsten waren nog niet 
zo heel goed), groep 3 heb overgesla-
gen en nu dus één van de jongste 
studenten van mijn jaar ben.

Na de basisschool en de middelbare 
school, die ik beide zonder proble-
men ben doorgekomen, heb ik ge-
kozen voor de studie Technische 
Wiskunde in Eindhoven. Ik ben nog 
altijd blij met de keuze die ik toen 
gemaakt heb. De studie, universi-
teit, de stad Eindhoven en natuur-
lijk GEWIS zijn allemaal erg leuk en 
gezellig!

Naast de tijd die ik met mijn studie 
kwijt ben, houd ik onder andere van 
tennissen en viool spelen. Deze twee 
dingen doe ik allebei al best lang: ik 
tennis sinds ik in de brugklas zat en 

viool spelen doe ik al vanaf groep 5. 
Naast de muzieklessen zit ik in een 
bandje genaamd de Wereldbende dat 
wereldmuziek speelt. Zoals de naam 
misschien al doet vermoeden spelen 
wij muziek uit allerlei landen, van 
Bulgarije tot Mexico en van Rusland 
tot Argentinië. De repetities hier-
van zijn helaas op donderdagavond, 
waardoor ik niet vaak bij de borrel 
te vinden ben. Hoewel ik het ook op 
andere dagen vaak druk heb probeer 
ik toch regelmatig mee te doen met 
feesten en activiteiten van GEWIS.

Sinds dit jaar ben ik actief bij GE-
WIS en wel als penningmeester van 
de commissie GEMOLD13. Ik ben al 
jaren fan van het tv-programma ‘Wie 
is de Mol?’ en toen ik twee jaar ge-
leden als eerstejaarsstudent hoorde 
van het GEMOLD-weekend heb ik 
me dan ook meteen ingeschreven. 
Helaas werd ik uitgeloot, maar ge-
lukkig kon ik nog mee om te helpen 
tijdens het weekend. Zo heb ik dus 
toch alles mee kunnen maken, zon-
der dat ik bang hoefde te zijn naar 
huis gestuurd te worden. Vorig jaar 
had ik me opnieuw ingeschreven en 
toen mocht ik gelukkig wel meedoen. 
Nu ben ik dus voor de derde keer be-
trokken bij het GEMOLD-weekend, 
maar dit keer in de organisatie.

Over het GEMOLD-weekend zelf kan 
ik nu natuurlijk nog niets zeggen, 
maar ik heb er superveel zin in en 
het gaat een erg leuk weekend wor-
den!

Landa en Bor gaan tegen elkaar spelen op het AC Go.
Landa: “Wij gaan SOWIESO verliezen! Oh nee wacht, één van ons zal wel 
winnen natuurlijk.”

Landa: “Dit wordt echt vereeuwigd voor altijd!”

George Fletcher: “I think I’m changing my life to be a managing pharma-
cist-physician and then I’ll be my own doctor.”

Landa: “Even nadenken of ik nog meer goede verhalen weet hoor.”
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met een groot aantal uitzendorga-
nisaties, TV-stations en Air Traffic 
Control-organisaties als klant. Quin-
tiq (Workforce) is hard op weg om de 
nummer 1 te worden op het gebied 
van planning van Air Traffic Control; 
zo hebben we de ATCO-organizaties 
van onder andere Canada, Polen, 
Zwitserland en Noorwegen als klant.

Quintiq projecten en rollen
Een typisch Quintiq project voor 
een klant is een combinatie van een 
‘ouderwets’ software project met een 
groot SCRUM-achtig component. 

Het project be-
gint met een re-
quirements- en 
modelleer-fase, 
waarna een zo-
genaamde 70% 
demo volgt. Alle 
requirements zijn 
dan geïmplemen-
teerd, maar de 
overige 30% re-
presenteert ver-
geten of verkeerd 
begrepen requi-
rements. Dan 

begint een iteratief SCRUM-achtig 
proces om de applicatie tot een suc-
cesvol einde te brengen.

Een project-team bij Quintiq bestaat 
typisch uit ongeveer acht man, met 
verschillende (gelijkwaardige) rollen:
• Business Consultant (BC)
• Quintiq Specialist (QS)
• Technical Consultant (TC)
• Algorithm Expert (AE) 
• Project Manager (PM)
En van elke rol is er ook nog (meest-
al part-time) een Quality Assurance-
variant.

Kort door de bocht, zijn de BC’s dege-
nen die de requirements verzamelen, 
de oplossing ontwerpen en het con-
tact met de klant onderhouden. De 
QS’s modelleren de oplossing (mbv 
de Quintiq standaard componen-
ten). De TC ontwerpt de hardware-
architectuur. De AE’s ontwerpen 
en implementeren de optimalisatie- 
algoritmes specifiek voor de klant. 
De PM leidt alles in goede banen.

Zelf ben ik werkzaam als BC, op dit 
moment voor een project voor een 
groot Europees vliegveld. De plan-
ningspuzzel is het plannen van de 
duizenden werknemers van het 
vliegveld. Deze rol is mij op het lijf 
geschreven: ontdekken en specifi-
ceren wat er gebouwd moet worden, 
niet zelf de oplossing hoeven bou-
wen, de user-interface ontwerpen en 
klantcontact, precies de dingen die 
ik zocht en leuk vind.

Mogelijkheden
Uit het carthesisch product van 
business units en rollen, heb je 
waarschijnlijk al afgeleid dat er ont-
zettend veel mogelijkheden binnen 
Quintiq zijn. En uiteraard heb ik 
lang niet alle mogelijke functies be-
noemd. Waar je interesses ook liggen 
binnen Informatica (en zelfs Wis-
kunde), algoritmiek, programmeren, 
hardware-architectuur, project ma-
nagement, ontwikkeling, grote kans 
dat je bij Quintiq terecht kunt.

Af en toe ben ik nog te vinden op de 
borrel bij GEWIS, dus als je meer 
wilt weten, kun je me gerust een 
keer aanspreken. Of stuur anders 
een mailtje, naar bikinilijn@gewis.nl 

Voor meer informatie, zie quintiq.com en quintiqcareers.com
Op 26 april is er een Graduate Recruitment Day!
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Het supremum van planning

Op het moment dat ik dit 
schrijf is het uiteraard de 

dag van de deadline van deze 
editie van de Supremum. Bepaal-
de tradities moeten nu eenmaal 
in ere gehouden worden, ook als 
je geen student meer bent. Ook 
zo’n traditie: als je (eind)redac-
teur van Supremum geweest 
bent, “mag” je een keer het stuk-
je “werkervaring” schrijven. 

In een ver, ver verleden, was ik eind-
redacteur van dit prachtige blad. In 
een nog verder verleden was ik on-
derdeel van het bestuur van onze 
mooie vereniging. Maar recenter 
(april) ben ik (uiteindelijk) ook afge-
studeerd en sinds juni werk ik bij...

Quintiq
Nu is de kans best aanwezig dat je 
Quintiq nog niet kent; ik kende het 
ook niet tot vlak voor het einde van 
mijn afstuderen. Toen hintte mijn 
professor, Wim Nuijten, subtiel dat 
Quintiq een interessant bedrijf is. 
Wat ik toen nog niet wist, is dat hij 
er zelf ook ging werken. Hij is part-
time professor aan de TU/e en geeft 
het vak Constraint Programming.

Kort omschreven bouwt Quintiq 
software voor het helpen oplossen 
van planningspuzzels, maar doet 
men ook de consultancy eromheen. 
De details komen later in dit stuk 
terug.

Business units
Quintiq is opgesplitst in meerdere 
units, welke elk verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen management, recruit-
ment, sales, enzovoort. Toevallig is 
het zo dat deze splitsing per 1 januari 
2013 veranderd is. Het woord “reor-
ganisatie” wordt vaak geassocieerd 
met negatieve ingrepen (ontslagen, 
etc.); bij Quintiq niet. Quintiq is na-
melijk in de afgelopen jaren zo hard 
gegroeid (35% vorig jaar), dat de af-
delingen weer in overzienbare units 

gesplitst moesten worden.
Internationaal heeft Quintiq meer-
dere kantoren: Den Bosch (hoofd-
kantoor), Düsseldorf, Zurich, Rome, 
Vantaa (Helsinki), Parijs, Kuala 
Lumpur (Maleisië), de VS, Engeland, 
China en Australië. Een aantal busi-
ness units zijn geografisch ingedeeld, 
met uitzondering van Europa, waar 
het merendeel van de consultants 
werkzaam is. Daar zijn de units ge-
splitst per expertise: Rail, Oil&Gas, 
Manufacturing, 
Logistics, Metals 
en Workforce. En 
er is een aparte 
business unit 
France, omdat 
Fransen weige-
ren Engels te 
spreken...

Elke business 
unit gebruikt ge-
nerieke software 
componenten , 
die ontwikkeld 
worden door de afdeling R&D.

Quintiq puzzels en klanten
Zoals ik al zei, bouwt Quintiq soft-
ware voor het oplossen van plan-
ningsproblemen. Door de splitsing 
van business units heb je waar-
schijnlijk al de verschillende soorten 
puzzels ontdekt, namelijk onder an-
dere het plannen van ...
• transport (Logistics)
• openbaar vervoer (Rail)
• mensen (Workforce)
• fabrieken (Metals/Manufacturing)

Quintiq heeft veel transportbedrij-
ven en (metaal)fabrieken als klant. 
Een paar klanten die jou (als con-
sument) waarschijnlijk wel bekend 
voorkomen zijn de ANWB Wegen-
wacht (planning aantal auto’s op de 
weg), CBR (planning examinatoren) 
en KLM (de catering service afdeling)

Zelf werk ik bij de unit Workforce, 
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get 252 effort points in HP, 252 in 
Defense and 6 in Special Defense. At 
level 100, what would our Snorlax’ 
stats be? And how much better will 
he be compared to a Snorlax with a 
neutral nature, who didn’t get any 
effort points at all? I’ve calculated 
the stats of both Snorlaxes and put 
them in an image, which you can see 
right above here.

So how do you know the EV yield of 
the Pokémon you’re battling? With 
649 different Pokémon, learning 
them all by heart isn’t something 
most people would want to spend 
their time on, and I’m no exception. 
Fortunately, the internet has plenty 
of places where all Pokémon and 
their EV yield are listed, so a bit of 
googling should help you a lot. If 
you’re not in a position where you 
can access the internet while playing 

a nature that boosts a stat that is 
already high, since an extra 10% on 
a low stat will still yield a pretty low 
stat.

One way to get a Pokémon with the 
Nature you want, is to simply catch 
loads of the same Pokémon, until 
you find one with the right nature. 
However, with 25 different natures, 
this could take a while; another 
method with a higher success rate 
is breeding Pokémon at the Poké-
mon daycare. In Pokémon Emerald 
and onwards, make your Ditto or a 
female Pokémon hold an Everstone 
before you put them in the daycare, 
and their offspring will have a 50% 
chance of having the same nature. 
In Pokémon HeartGold, SoulSilver 
and onwards, you can do the same 
trick with male Pokémon.

Effort Values (commonly abbreviated 
to EVs) are what makes a Pokémon 
you trained yourself stronger than 
a Pokémon of the same level you 
found in the wild, or a Pokémon that 
has been given a lot of Rare Candies, 
which increase your Pokémon’s level 
by one. Upon defeating an opposing 
Pokémon, your Pokémon receives 
up to three so-called effort points to 
one or two particular stats. A Poké-
mon can get no more than 510 ef-
fort points in total, and no more 
than 255 per stat. Having four effort 
points in the same stat will incre-
ment that stat by one. Effort points 
don’t round up, so having 255 effort 
points in one stat increments it by 
63, not 64. For that reason, there’s 
no use having more 
than 252 effort points 
in one stat.

Let’s take a look at the 
effect the right nature 
and EVs could have 
on our Snorlax. Assu-
me we have a Snorlax 
with an Impish nature 
and we want him to 
become an all-around 
tank. We’ll train him to 

Left: Stats of a level 100 Snorlax 
with a Docile nature and no EVs.

Right: Stats of a level 100 Snor-
lax with an Impish nature and 
252 EVs in Defense and HP, 
and 6 EVs in Special Defense.
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How to train Pokémon like a pro

I’m sure many of you have 
played at least one of the 

many Pokémon games during 
your childhood, and some of you 
might still play even now. While 
Pokémon was quite simple du-
ring the first two generations 
(Pokémon Red / Blue / Yellow and 
Gold / Silver / Crystal), training 
Pokémon got quite a bit more 
complex from the third genera-
tion (Ruby / Sapphire / Emerald) 
and onwards. 

Sure, training Pokémon is still sim-
ple in the sense that Pokémon gain 
experience upon defeating an op-
ponent and level up once they’ve 
gained enough experience, but play-
ers were also granted the possibility 
to let their Pokémon focus on spe-
cific stats using Effort Values and 
Natures. So if you’ve ever wondered 
why Pokémon you’ve freshly caught 
feel weaker than the Pokémon you’ve 
already trained, you’re about to find 
out why. Unless you stop reading. 
Which you shouldn’t, because THIS 
IS IMPORTANT.

While your Pokémon’s nature is 
proudly displayed in its info screen, 
Effort Values occur a little more be-
hind the scenes, so let’s start with 
the more visible of the two. Every 
Pokémon has a specific nature that 
affects the rate at which two of its 
stats grow. Ultimately, one stat will 
be increased by 10% and another 
stat will be decreased by 10%. There 

are also several natures that don’t 
change any stats at all.

As an example, let’s take a look at my 
favourite Pokémon: Snorlax. With 
great HP and Special Defense stats, 
Snorlax is a natural tank, but his 
high Attack and diverse movepool al-
low him to be an offensive threat as 

well. So depending on 
your preference, you 
can either choose an 
Impish nature to make 
up for his underwhel-
ming Defense stat, 
boost his already high 
Special Defenses with 
a Careful nature, or 
focus on offense with 
an Adamant nature. 
Generally you’ll want 
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Pokémon, a general rule of thumb is 
that a Pokémon will give effort points 
in its highest base stat. And gene-
rally unevolved Pokémon will give 
one effort point, a Pokémon that’s 
evolved once will give two, and a 
Pokémon that has evolved twice will 
give three. 

Applying these rules, we can find 
out what Snorlax’ EV yield is. Snor-
lax has a pre-evolution (Munchlax) 
and its highest base stat is HP, so he 

would give two effort points 
in HP. Which is true. Ho-
wever, note that this isn’t 
true for all Pokémon, since 
certain strong Pokémon 
that don’t have any evoluti-
ons (such as Pinsir, Tauros 
and Legendary Pokémon) 
give more than one effort 
point. But in general, it’s a 
good rule of thumb.

The downside of EV trai-
ning is that there is no good 
way to track your progress. 
Certain NPCs will be able 
tell you if your Pokémon 
has acquired the maximum 

amount of EVs, but they won’t tell 
you any other details. Therefore, it 
requires quite a bit of planning and 
registering every battle if you want to 
know precisely what EVs your Poké-
mon gets. Besides, you can com-
plete the game just fine without ever 
even having heard of Effort Values. 
However, if you like game options 
such as the Battle Subway, online 
battles and other more competitive 
elements, then the right nature and 
EVs can make a huge difference.

Snorlax

Collegezaal AUD 2 is zo vol dat mensen op de grond zitten in de gangpaden.
George Fletcher: “Actually, the number of enrolled students is still increa-
sing at this point, we now have 175 registered students. Quite heartwarming 
that there is this much interest for database systems, but I am very sure 
that this room does not contain 175 seats. Maybe I should ask for a bigger 
room.”
Daan Streng: “But it’s so cosy this way!”
Fletcher: “Yeah, it is VERY cosy.”

Max Sondag: “Ik zoek speelkaarten! Hebben jullie speelkaarten!?”
Landa: “In je onderbroek!”
Max haalt uit zijn tas een pak speelkaarten van de Jumbo.
Bor: “Haalt hij speelkaarten uit zijn onderbroek, zijn ze nog van de Jumbo 
ook!”
Landa: “Ja, daarom paste het ook.”

Landa over zijn avonturen bij de Albert Heijn:
“En toen was er gewoon een hele kar met olijfolie omgevallen, gewoon een 
hele kar weet je. Met olijfolie, lag allemaal in het magazijn. Die viel zo om, zo. 
En dan ook nog eens gewoon allerlei soorten door elkaar hè, extra vierge en 
die andere en ook gewoon original...”
Bor: “Olijfolie original?!”
Landa: “Ja nee maar je snapt wat ik bedoel hé!

Konnichiwa GEWISers, zoals 
jullie misschien wel hebben 

gezien op de meer dan geweldig 
toffe, lijp geanimeerde poster, 
gaat GEWIS op studiereis!! Op 
deze poster werd het met subtie-
le visuele hints al duidelijk, maar 
we gaan dus naar Japan.

Onze naam is GEISHA en onze 
leden zijn Sako Arts (Voorzitter), 
Milou Derks(Secretaris), Edwin van 
Endhoven(Penningmeester), Irene 
Man, Maran van Heesch en Puck 
Mulders.

Inmiddels is de informatie meeting 
al gepasseerd maar dat betekent 
niet dat er geen mogelijkheid meer 
is om mee te gaan. De reis zal plaat-
vinden in de zomer van 2014 en zal 
3 weken duren. Tijdens deze reis 
gaan we natuurlijk verschillende 
culturele activiteiten doen, maar we
moeten niet vergeten dat het ook 
een studiereis is. Daarom zullen 
we ook universiteiten en bedrijven 
bezoeken, denk hierbij aan Toshiba, 
Sony en Nintendo.

Er zit natuurlijk ook een zakelijke 
kant aan. Om mee te gaan met onze 
studiereis moet je een casus doen 
bij een bedrijf in Nederland voor 

aanvang van de studiereis. Deze 
casus doe je samen met een andere 
GEWISer en zal ongeveer 100 uur 
duren. Voor deze casus krijgen wij 
1500 euro om de reis te organise-
ren. Verder moet je zelf ook 1500 
euro betalen waarvan 250 voor on-
voorziene kosten, alles wat hiervan 
overblijft wordt na de reis weer
teruggeboekt. Daarnaast moet je 
wiskunde of informatica studeren 
aan de TU/e en moet je Propedeuse
binnen zijn.

Dus sta je nog niet op de interesse 
lijst en wil jij graag op de hoogte ge-
houden worden van ontwikkelingen 
mail dan nu naar geisha@gewis.nl. 
Je kan je nog op de interesselijst 
komen tot en met 10 april.
Voor vragen kun je ook op dat mail 
adres terecht of je kunt natuurlijk 
altijd een van onze leden aanspre-
ken.

Sayonara,
GEISHA
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Ik hoop dat hij in juli zijn master be-
haalt, zodat hij kan gaan werken en 
sparen voor een huisje om samen te 
wonen met zijn vriendin Yoka.

(Tu/e) was de keuze snel gemaakt: 
Technische Informatica was het he-
lemaal!

Het eerste jaar heeft Niels erg moe-
ten wennen en mede door het feit 
dat Engels een struikelblok vormde 
deed hij dit in twee jaar. Aan door-
zetten geen gebrek.

Niels is een sociaal iemand die al-
tijd in is voor logeren en samen zijn 
met anderen. Zo zit hij altijd in de 
huiskamer te studeren of hij brengt 
hele dagen door met studeren op de 
universiteit. Alleen zijn komt niet in 
zijn woordenboek voor. Het “echte 
uitgaan” is niet aan Niels besteed. 
Liever bioscoop, winkelen (zelfs met 
vrouwen), uit eten en natuurlijk de 
barcommissie. Niels heeft als hobby 
zelf muziek maken met behulp van 
de computer en af en toe eens als 
dj optreden. Ook heeft hij veel inte-
resse in wetenschap, techniek en de 
oudheid. 

Niels heeft vanaf zijn 13e jaar folders 
rondgebracht en is daarna op zijn 
15e op zaterdag en in de vakanties 
gaan werken in een tomatenkweke-
rij. 
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Niels de Hoon

Niels is geboren op 11 januari 
1989 als mijn oudste zoon. 

Na hem volgden in augustus 
1990 Thijs, in maart 1992  Ralph 
en als laatste in december 1993 
toch een zusje Kim. Niels was 
als baby erg lief en rustig en is 
dat nog steeds.

Niels had het als peuter erg naar zijn 
zin op de peuterspeelzaal. Daarna 
naar de kleuterschool. Als er iets 
te doen was aan activiteiten via de 
school of de wijkvereniging dan was 
Niels daar wel voor te vinden. Koken, 
knutselen, straatspeeldag, sport; hij 
vond alles even leuk en deed overal 
aan mee.

Zo wilde hij ook meteen op zwem-
les, zodra dat mocht. Het duurde 
wel even voor hij examen kon doen, 
maar Niels keek altijd uit naar de 
zwemles en bleef volhouden.
 
Hij vond het zo leuk dat hij na het 
behalen van zijn diploma A en B 
ook wel wilde gaan snorkelen. Na 
jaren had hij alle te behalen snorkel-
diploma’s. Hij wilde daarna gaan le-
ren duiken, maar hij was toen nog te 
jong om dat te mogen doen. Dus dat 
werd uitgesteld.

Op de lagere school ging alles naar 
wens. Alleen zijn spreekbeurten en 
opstellen had Niels zo wetenschap-
pelijk in elkaar gezet dat hij een 
laag punt kreeg, omdat het niveau 
te hoog was en ze dachten dat hij 
het niet zelf gemaakt had. Toen was 
Niels wel heel erg boos.

Daarnaast wilde Niels al op zijn vier-
de jaar bij de scouting en heeft alle 
groepen doorlopen tot hij “te oud” 
werd. Het leidinggeven bij de scou-
ting was niet te combineren met zijn 
studie, dus is hij toen gestopt. Hij 
heeft ook meteen zonder problemen 
deelgenomen aan het scoutingkamp 
van een week, want logeren vond hij 
altijd al leuk.

Toen Niels op het VWO zat moest hij 
een profiel kiezen en daarnaast nog 
een keuzevak. Het profiel was zo ge-
kozen, want talen leren zit hem niet 
in het bloed, dus dat werden de meer 
technische vakken. Het keuzevak 
was moeilijker, maar dat werd uit-
eindelijk informatica. Dat bleek een 
schot in de roos te zijn. Niels wilde 
altijd paleontoloog worden, maar zag 
Groningen niet zo zitten. Te ver van 
huis. Na de open dagen in Breda 
(Hogeschool Avans) en Eindhoven 
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George Fletcher: “Buy the book by Silberschatz. Sixth version. Or buy the 
fifth version somewhere 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 mar-
riages in this class. That would be awkward.”

George Fletcher: “Data in a database is often an approximation of data in 
the real word, for instance, an integer between zero and ten to indicate your 
knowledge of a specific topic.”
It’s quiet.
Fletcher: “I wonder if it’s actually possible to get a zero for something, thou-
gh.”
From the room: “Challenge accepted!”

Rien’s stem klinkt uit de ruimte: “Wát een goede lul heb je dan!”

Tijdens de VV waar onder anderen Anne Smeets en Marloes aanwezig zijn 
kondigt Marloes aan dat ze de vergadering gaat verlaten.
Kerstens: “Gaat nou de enige vrouw weg? Dan ga ik ook!”

(In an overly full lecture room, standing next to the yellow block in the front 
of the room.)
George Fletcher: “I am still waiting for someone to sit on this thing, whatever 
it may be. I am actually convinced that one day it will open up and kill me 
with laser beams.”

George Fletcher: “How many people found a solution?”
*silence*
George Fletcher: “How many people have an idea how to solve this?”
*silence*
George Fletcher: “How many people are deliberately avoiding eye contact?”

George Fletcher: “Using this query we can find all people making less than 
the people at SBC. Find all loooosers.

Daan Streng tegen Bor: “Jij moet echt eens een keer actief lid gaan worden, 
trouwens!”

(The sound installation in the lecture room is broken. George Fletcher deci-
des to call someone, but the phone only has a single button.)
Fletcher: “I’m wondering if this actually is the phone or if it will just give me 
the president of the US on the line. *picks up* Hello? *maniacally presses 
the button* Helloooooooooooo?!”

(The microphone isn’t working properly.)
George Fletcher: “I’ll just continue talking and you’ll just have to wave as 
soon as it starts to …” 
*Microphone fails*
*Entire room starts to wave*

Bor: “I visited Asia in the coolest but maybe also lamest way possible, by 
going to Istanbul and then taking a ferry to the other side of the river.”
Daniel R: “Is that the lamest way to visit Asia or the lamest way to claim 
you’ve been to Asia?”
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GEWIS & Waarachtig

Sinds de introductie van post, 
telefoon en vooral e-mail is 

de snelheid waarmee men in-
formatie uitwisselt steeds een 
ordegrootte gestegen. Waar 
vroeger de informatiekanalen 
tijd, geld én bekendheid kost-
ten, kan tegenwoordig iedereen 
voor een habbekrats zijn hersen-
spinsels kwijt aan het door hem 
verkozen publiek. Dit publiek is 
vervolgens in staat deze overal 
en op ieder moment te lezen. Het 
gevolg hiervan zou zijn dat men 
sneller en efficiënter zijn werk 
kan doen en dat men beter op de 
hoogte is. Dit bleek een naïeve 
veronderstelling.

Informatiemetabolisme is een term 
uit de psychologie om aan te geven 
in hoeverre iemand in staat is ken-
nis uit te wisselen. Enkele relevante 
componenten zijn interesse, intel-
ligentie en de lengte van je aan-
dachtsboog. Wat mij betreft kunnen 
we dit idee opschalen van individu-
eel niveau naar groepsniveau: Wat is 
het informatiemetabolisme, zo je wilt 
de bandbreedte, van bijvoorbeeld 
een bedrijf, van de overheid of van 
nieuwsdiensten?

Het resultaat valt tegen. Ofschoon 
bedrijven uiteraard ontzettend veel 
baat hebben bij de snelheid waar-
mee werknemers informatie uitwis-
selen, komt de winst geenszins in 
de buurt van de vele ordegrootten 
waarmee de beschikbare informatie 
is toegenomen. Het lijkt erop dat een 
groot deel van de tijd verloren gaat 
aan administratie van e-mails die al 
of niet relevante data bevatten.

Waar het in het bedrijfsleven slechts 
een ongerief is om snel met nieuwe 
informatie om te moeten gaan, heeft 

de Nederlandse overheid er een se-
rieuze worsteling mee. De trage, 
dempende werking van de politiek 
staat lijnrecht tegenover de snelle, 
chaotische veranderlijkheid van de 
bevolking. Nog niet erg lang geleden 
had Nederland opeenvolgend de ka-
binetten Kok Eén en Kok Twee: twee 
volledige kabinetstermijnen met wei-
nig verandering. Dat is nu ondenk-
baar. Vanwege een overdaad aan 
politieke beschouwingen, peilingen 
en een continue wens om aan de 
nieuwste kennis te conformeren zou 
het verrassend zijn als er nog eens 
een kabinet de eindstreep haalt.  
Met recht kunnen we zeggen dat de 
aandachtsboog van de kiezer tegen-
woordig onverenigbaar is met onze 
politieke tijdschaal.

Tenslotte is het droef gesteld met 
verschillende nieuwsdiensten. Hoe-
wel men inderdaad van over de hele 
wereld de meest recente feiten bin-
nenkrijgt, zijn deze in essentie een il-
lusie. Joris Luyendijk schrijft in zijn 
boek “Het zijn net mensen” hoe Ne-
derlanders stelselmatig voor de gek 
worden gehouden door een magere 
selectie van nieuws uit het Midden-
Oosten, vaak overdreven of zelfs ge-
ensceneerd om het in ons verwach-
tingspatroon te laten passen. In 
het algemeen zijn veel informatieve 
media hun objectiviteit verloren, is 
de verstrekte informatie redundant 
gepapegaai en leidt de concurrentie 
om publiek tot overbodige opsmuk 
en sensatiezucht.

Goed, mijn boodschap is slechts 
een overpeinzing en ik zal de laatste 
zijn om te roepen dat ik niet zit te 
wachten op de hedendaagse stort-
vloed van informatie. Niettemin, it’s 
a brave new world, zorg dat je wak-
ker blijft.
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BAC

Gegroet volk, ik schrijf dit 
stuk voor een commissie 

waar ik het overgrote deel van 
mijn studententijd trots deel van 
uit heb gemaakt. Helaas heb ik 
deze prachtige club moeten ver-
laten met pijn in hart en lever in 
verband met het mijns inziens 
prematuur verlaten van de oplei-
ding, met een titel en een verza-
meling herinneringen waar een 
olifant jaloers op zou kunnen 
zijn.

Waarvan een van de meest memo-
rabele herinneringen toch de Pira-
tenborrel was, deels door de relatief 
recente datum en deels omdat het 
mijn laatste borrel als lid van de BAC 
was. Edoch valt het te betwijfelen of 
mijn herinnering wel echt is hoe het 
was, of bestaat uit verhalen van 2e 
hand die ik heb geïnterpreteerd als 
zijnde mijn reconstructie van het ge-
beurde, of uiteraard een hybride van 
deze twee mogelijkheden.

Maar genoeg over “die goede ouwe 
tijd”. Een aantal belangrijke ver-
anderingen binnen de BAC hebben 
plaatsgevonden met het afscheid 
van Sebastiaan en mij. Zo is een 
aantal eigenschappen van de gemid-
delde BAC’er veranderd, zoals de ge-

middelde teint en het feit dat tegen-
woordig het lid-lengte-gemiddelde 
aftelbaar is. Ook is het lid-leeftijd-
gemiddelde gedaald door een afna-
me van de hoeveelheid “oude lullen” 
binnen de BAC. 

De toekomst zal uitwijzen of deze 
factoren een rol gaan spelen in zo-
wel service, gezelligheid, de biercon-
sumptie, communisme, wereldvrede 
als knuffelbaarheid van het harige 
oermensch. Op het eerste gezicht 
lijkt dit niet het geval, gezien het las-
tig is om een directe correlatie aan 
te tonen, bovendien is de commis-
sie nog steeds in staat om geweldige 
borrels (ik noem maar een Sinter-
klaasborrel en een Kerstborrel) te 
organiseren die een diepe indruk 
achterlaten bij de aanwezigen, hetzij 
in hun lever, hetzij in hun
geheugen. Ik kan dus met een ge-
rust hart afscheid nemen van mijn 
levensperiode als BAC’er en mij
toeleggen op het genieten van het 
oud-BAC’ersschap. Maar dit weer-
houdt mij er niet van om u te
zeggen: komt allen naar de borrels 
want zoals Claudius het al ongeveer 
zei: “Rogo vos, quis potest sine
cerevisia vivere?”

Proost.
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ACtiviteiten

GeAChte leden. Hopelijk 
hebben jullie allemaal een 

prAChtige jaarwisseling genoten 
en ik hoop dat al jullie verwACh-
tingen uitkomen. Ook de ACtief-
ste commissie heeft de jaarwis-
seling zonder kleerscheuren 
doorstaan, en deze gaat gewoon 
lekker door met attrACtieve AC-
tiviteiten organiseren, voor en 
door GEWIS-leden en andere 
mensen die willen trAChten hun 
voornemen om veel ACtiviteiten 
bij te wonen waar te maken.

De gedAChten aan de afgelopen voor 
jullie geACcommodeerde ACtivitei-
ten staan nog vers in mijn geheu-
gen, dat een redelijke capACiteit 
heeft. Het AC feest bijvoorbeeld werd 
goed bezocht, alleen stond de Miller 
Time helaas niet zo vol als tijdens de 
Intro. Toch zullen de bezoekers van 
het feest lang napraten over de gaaf-
heid van het AC feest. Ik moet wel 
zeggen dat er prAChtige foto’s opge-
doken zijn na afloop. 

Wie zijn breincapACiteit wilde eta-
leren had daartoe de gelegenheid 
tijdens het AC Go. Bij dit eeuwen-
oude doch nog niet AChterhaalde 
bordspel is het de bedoeling om zo-
veel mogelijk terrein te bemAChtigen 
door stenen van de opponent in te 
nemen en dus de meeste mACht op 
het bord te verkrijgen. Dit was een 
rustige middag voor ieder die deze 
mentale krAChtmeting aan wilde 
gaan. Onze dank gaat uit naar de 
Nationale Go Bond.

Nog niet heel lang geleden bonden 
drie teams de strijd aan tijdens het 
stilletjes voorbijgegane AC Zaalvoet-
bal. Het team FCK Physics heeft de 
zege gepakt en stond daarom boven 
team GEWURST en team YOSO, die 
natuurlijk niet veronAChtzaamd 
mogen worden. Hun fACultatieve fy-
sieke inspanning getuigt van zowel 
liefde voor het zaalvoetbal, als ook 

hopelijk voor de ACtiviteiten die de 
ACtiviteitencommissie opzet.
Tegen de tijd dat deze reclame uit 
naam van de ACtiviteitencommissie 
in de Supremum staat, is deze AC-
tiviteit waarschijnlijk heel spoedig 
of misschien zelfs al geweest, maar 
dit ACademisch jaar is er weer de 
mogelijkheid om met de AC te gaan 
schaatsen. Wie vorig jaar genoten 
heeft van de nasleep van deze ACti-
viteit, hoopt natuurlijk dat er dit jaar 
weer een website wordt gelanceerd. 
Ik hoop dat eenieder zijn uiterste 
best gaat doen om dit te bewerkstel-
ligen.

Tevens is de komende editie van de 
aloude traditie, het AC Tafelvoetbal-
toernooi, weer in de maak. Met ge-
noegen kan ik dit jaar opnieuw met 
gewisheid voorspellen dat het equipe 
Wessels-Cloostermans dit jaar de 
overwinning in de wACht zal sle-
pen. De oppositie is groter dan ooit 
tevoren, maar ik zal ACcrediteren 
op hun vermogen zodat het gouden 
tweetal de tegenstand nogmaals de 
baas kan en weer  AChteloos kan 
zeggen:  “wir sind die Besten von 
GEWIS!”

Ik verwACht verschillende uiteen-
lopende generaties te begroeten op 
de geplande bedrijvigheden die de 
ACtiefste commissie van GEWIS or-
ganiseert. Hopelijk kan ik jullie weer 
warm onthalen op bovenstaande 
en wellicht de nog andere ACtivi-
teiten die in het verschiet liggen. 
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Puzzle

A chord AB divides a circle into 
two segments. A chain of three 

This is the puzzle section 
of the Supremum. You can 

send your solution to puzzle@
gewis.nl. One winner will be 
chosen from the correct sub-
missions.

contact circles C1, C2, C3 all touch 
AB and also the big circle internally, 
as shown in the figure. The tangent 
at the point of contact of the circle  
C2 and C1 meets the big circle in P 
and Q. Show that Q is the midpoint 
of the arc AB, and find the length of 
PQ in terms of the radius of C1 and 
the radius of C2.

(Bor gets a text message from a former colleague who’s missing him because 
he was the only person laughing about bad jokes.)
Bor: “Apparently I do have one quality in life, wow!”
Daniel R: “Yeah, why did you think we let you hang out with us?”
Bor laughs.
Daniel: “See?”

Bor: “Did you notice that while in the main building we could receive the 
network WirelessBelgië_Eindhoven, now it’s gone?”
Daniel R: “Did you notice that while in the main building we could receive 
any wireless network at all, they’re now gone?”

In een discussie over het meervoud van Supremum (Supremums, Suprema 
of Supremos)
Rien: “Je zegt toch ook Linea recta en geen linea rectum!”

Een aantal studenten komt bij Kees Huizing langs omdat het huiswerk dui-
delijk te moeilijk is.
Huizing: “Oooooh, opgave drie? Die was gewoon om jullie nederig te houden.”
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Besparen op belasting

De grap is cliché: er zijn twee 
dingen zeker in je leven, be-

lastingen en de dood. Het groot-
ste verschil tussen deze twee is 
dat er één onderhandelbaar is en 
de ander vooral kansrekening. 
Dit artikel gaat over middeling 
van je inkomstenbelasting, een 
regeling in Nederland waarbij 
de inkomstenbelasting van drie 
opvolgende jaren gemiddeld kan 
worden. Het resultaat voor mij: 
nog geen half uur werk om ruim 
300 euro terug te krijgen.

Middeling van de inkomstenbelas-
ting is een leuke manier om snel geld 
van de staat terug te krijgen. Het 
idee achter deze regeling is dat per-
sonen die aaneengesloten jaren een 
enorm verschil aan inkomsten heb-
ben, waardoor ze in verschillende in-
komensschijven uitkomen, minder 
aan belasting zouden betalen wan-
neer de belasting berekend zou wor-
den over het gemiddelde bedrag. Wat 
er ruwweg gebeurt is dat je dan van 
het jaar met de meeste inkomsten de 
top eraf haalt (uit de hoge schijf) en 
bij het jaar met de minste inkomsten 
plaatst (in een lagere schijf). Het ver-
schil krijg je terug.

Voor wie is dit van toepassing? Voor 
iedereen die in opeenvolgende jaren 
niet hetzelfde heeft verdiend. Bij-
voorbeeld als je klaar bent met een 
studie (geen tot weinig inkomen) en 
aan je eerste baan begint, als je een 
eigen bedrijf hebt en niet elk jaar 
hetzelfde inkomen hebt of als je je 
baan kwijtgeraakt bent en daardoor 
in inkomen bent teruggezakt. Het is 

in ieder geval de moeite niet om even 
de berekening te maken. Afhankelijk 
van het resultaat besluit je wel of 
geen brief in te sturen, de rest gaat 
vanzelf!

Het stappenplan
Om het je gemakkelijk te maken heb 
ik een stappenplan gemaakt waar-
mee ik mijn berekening heb gedaan.

Stap 1. Indien je deze niet bij elkaar 
hebt bewaard, verzamel de aansla-
gen inkomstenbelasting van de afge-
lopen jaren.
Stap 2. Vul de gevraagde gegevens 
in bij de rekentool van berekenhet.
nl (in mijn beval was het invullen 
van alleen de velden “Inkomen” vol-
doende, de tool berekent zelfstandig 
de belasting en premie volksverzeke-
ring, zie hiervoor de uitleg bij de tool)
Stap 3. Klik op de knop “Bereken 
het” en kijk of er een blokje tussen 
zit dat je iets oplevert.
Stap 4. Stel een brief op en stuur 
deze naar de belastingdienst.

Zelf heb ik middeling aangevraagd 
over de jaren 2006 t/m 2008. In 
2006 had ik mijn Bachelor afgerond 
en in december van dat jaar ben ik 
full-time in loondienst gegaan bij 
een bedrijf, waardoor ik in 2007 en 
2008 meer belasting heb moeten af-
dragen. Bij het toepassen van mid-
deling zou ik 853 euro minder aan 
inkomstenbelasting moeten betalen. 
Er is een wettelijke drempel van 545 
euro die hier van afgetrokken moet 
worden, wat betekent dat ik 308 
euro kan terugvragen. De tool rekent 
dit allemaal voor je uit.

Eerder verschenen op:
http://phedny.wordpress.com/2011/03/13/

Link naar de rekenhulp:
http://www.berekenhet.nl/modules/ondernemen/middelingsregeling.html
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Met de recente verhuizing 
naar het dakterras zijn voor 

GEWIS zeer veel zaken veran-
derd. Over één van deze verande-
ringen zou ik graag in dit artikel 
willen uitweiden: Er is namelijk 
ook een nieuwe tafelvoetbaltafel 
verschenen.

Al zolang als menig GEWISser zich 
zal kunnen herinneren heeft GE-
WIS een tafelvoetbaltafel staan. Tot 
voor kort was dit een rustieke on-
verwoestbare houten topper (letter-
lijk, zo heet het merk). Het schijnt 
dat we deze tafel in 1997 verkregen 
hebben, dit betekent dat deze tafel 
vijftien jaar dienst heeft gedaan om 
GEWISsers vermaak en afleiding 
van het studeren te bezorgen. In het 
verleden nog wel eens tot ergernis 
van faculteitsmedewerkers die op 
de achtste vloer hun kantoor had-
den. In deze jaren heeft deze tafel 
duizenden tiencentmuntjes ingeslikt 
en voor ontelbaar veel studiepunten 
aan uren opgeslokt.

Na vijftien jaar trouwe dienst was 
hij zeker toe aan vervanging. Samen 

met Anne Smeets ben ik naar een 
importeur in Helmond getogen om 
een waardige vervanger te regelen. 
Deze hebben we kunnen vinden in 
een Garlando World Champion van 
Italiaanse makelij. Na meervoudig 
vragen en een paar telefoontjes bleek 

S
jo

er
d 

va
n 

B
av

el

in
g
e
z
o
n
d
e
n

De Tafel het ook mogelijk om het bedrag van 
10 cent per potje te blijven handha-
ven. De onderdelen hiervoor hebben 
we speciaal uit Italië laten overko-
men. Dit gebeurde op redelijk korte 
termijn en enkele weken later werd 
de nieuwe kast bij GEWIS bezorgd.

Op dinsdag dertig oktober was het 
dan zover: De tafel werd bezorgd. 
Samen met enkele fervente spelers 
togen wij naar het hoofdgebouw om 
ons fraaie nieuwe meubilair in ont-
vangst te nemen. Zonder problemen 
werden hij via de liften naar boven 
gemanoeuvreerd en van poten voor-
zien. Binnen no time was het nieuws 
via social media verspreid en werd 
de tafel in gebruik genomen. Na de 
eerste aftrap volgde de eerste klin-
ker vrijwel meteen tijdens het eerste 
potje. Dezelfde dag hebben mensen 
het onder de tafel door kruipen uit-
geprobeerd, iets dat makkelijker 
schijnt te gaan dan bij de oude tafel.

Een van de mooie features van de 
nieuwe tafel is de mogelijkheid om 
het veld te bewerken: er wordt ge-
speeld op een transparante glasplaat 
waaronder een stuk karton met het 
veld ligt. Het oorspronkelijke veld 

hebben we er meteen uitgegooid en 
vervangen door een mooi veld com-
pleet met GEWIS-logo en ons puike 
bestuurslogo, dit maakt het direct 
een echte GEWIStafel. Ook geeft het 
de mogelijkheid om er bij bijzondere 
gelegenheden iets speciaals mee te 
doen. Zo veranderde het veld tijdens 
de Piratenborrel van de BAC in een 
woeste draaikolk en met Kerst werd 
het veld gesierd door een mooie 
kerstboom. Een knaloranje veld voor 
het AC Tafelvoetbaltoernooi ging (ge-
lukkig) niet door omdat dit de wed-
strijden zou kunnen beïnvloeden.

Inmiddels is dit mooie staaltje speel-
materiaal redelijk ingeburgerd. De 
ingebouwde teller die bij aankomst 
op 31 stond staat inmiddels rond de 
3100, hiermee mag wel gezegd wor-
den dat deze nieuwe tafel een ont-
zettend succes is: Hij is zichzelf aan 
het terugbetalen. De oude tafel is na 
een korte periode met twee tafels bij 
GEWIS overgenomen door Jeroen 
van de Ven die hem dankbaar in 
zijn schuurtje heeft geplaatst.  De 
nieuwe staat bij GEWIS te wachten 
om meer bespeeld te worden door de 
GEWISleden.
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• dinsdag 5 maart 2013
EJC13-2: De moord in het Me-
taForum

• donderdag 7 maart 2013
ProZAc Borreltocht

• maandag 11 maart 2013
Essent IT

• zondag 12 maart 2013
GELIMBO Quiz

• vrijdag 26 april 2013
Batavierenrace

• woensdag 8 mei 2013
GEMOLD

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!

Van der Lande ........... voorkant kaft
Wervingsdagen .. binnenkant achter
Optiver ................... achterkant kaft

Onder een mailtje:
“Met vriendelijke groet/Sincerely,
Rien de Böck & Sjoerd van Bavel
Onderwijscommissaris der studievereniging GEWIS 2012/2013 en nog een 
functie”

Rien: “Jij doet wel aggressief met je chick zeker?”
Jasper: “Jaja keiharde bdsm.”
Jasper: “Dan zijn het 250 tinten grijs.”

(Bij het bekijken van het infima-archief.)
Kees Huizing lacht heel lang en hard en zegt dan “Ow wacht, dat was mijn 
eigen grap!”

Willem: “Toen ik naar Eindhoven ging deed ik dat om te studeren.”
Er wordt gelachen.

Rien: “Jasper, viezerik, stop hem er eens in jongen!”

Anne: “De schoonmakers hebben nog NOOIT gestofzuigd bij GEWIS, dat 
moet het bestuur doen.”
Rien: “Is er ooit gestofzuigd in de oude ruimte?!”

Anne: “Ik heb het bestuurshok opgeruimd.”
Jeroen: “WAT?!”

Landa: “Oooooh, ik had niet door dat je het tegen mij had.”
Peter van Heck: “Ik had het niet TEGEN jou, ik had het OVER jou.”

Peter van Heck tegen het bestuur: “Waarom jagen jullie altijd de CBC’ers 
weg?”

Rien: “Ze dachten dat mensen van ID wel een goed gebruiksvriendelijk OASE 
konden maken.”
Edwin: “Als er twee woorden niet bij elkaar passen dan zijn het ID en ge-
bruiksvriendelijkheid.”
Christine: “Ik dacht dat je ging zeggen ‘als twee woorden niet bij elkaar pas-
sen zijn het ID’ers en dingen weten’.”
Rien: “Ik dacht dat je ging zeggen ‘als twee woorden niet bij elkaar passen 
zijn het ID en goed’.”
Bor: “Ik dacht dat je ging zeggen ‘als twee woorden niet bij elkaar passen 
zijn het I en D’?”

Marc C tijdens OGO: “Hoe kan dit nou weer, nu heb ik álle classes overnieuw 
geschreven en nu werkt het niet meer!”
Jeroen: “Sterke manier van bugfixen heb je daar.”
Marc: “Hoezo is dit sterk dan?”

Paul de Bra teaches HTI in a filled lecture hall: “One of the worst errors out 
there is the 404 one, you’ve all seen error 404, right?”
Laura van H: “I’ve never seen it before!”
De Bra: “What? Never?”
Laura: “No, I’ve never heard of it, what is it?”
De Bra: “O, ehh, wow.”
Someone starts clapping and suddenly the entire hall is filled with applause.
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De Supremum is het verenigings-
blad van studievereniging GEWIS 
en verschijnt 4 keer per jaar met 
een oplage van 1450 stuks. De Su-
premum wordt verspreid onder alle 
studenten en medewerkers van de 
faculteit Wiskunde en Informatica 
van de Technische Universiteit Eind-
hoven.

Redactie
Ylona Meeuwenberg
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 .......................... 1450 stuks
  
Met dank aan
Alle schrijvers voor hun stukjes, 
onze sponsoren, en alle mensen die 
hebben geholpen bij het verzenden.

Voorplaat
MetaForum in de sneeuw
foto:  Jasper Landa
ontwerp: Mart Pluijmaekers

Foto’s activiteiten
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