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The thing I love the most 

about the Supremum is how 
it shows us that this association, 
and even this university, is alive: 
we can read in it how, in a time 
the TU/e wants to profile itself 
as an international university, an 
activity like social-pong enables 
interaction between people of 
all sorts of nationality. 

We can read how someone who 
was and is active in various places 
within the student life, decided he 
would help GEWIS by joining the 
cash audit commission: Anson will 
introduce himself in this edition of 
the Supremum.

Life isn’t just about fun though. The 
concerns of our OC expressed in this 
edition of the Supremum, show how 
we keep being critical and how we 
keep putting effort in order to main-
tain a high quality of education and 
enjoyable studies. I think this is 
a vital part of our association, and 
one of the main reasons why GEWIS 
remains relevant for this university: 
we focus on both fun and study. 
Now go ahead and enjoy the stories 
that await you.
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Chairman’s note

Dear GEWIS members, It’s 
spring already. Spring, the 

time of the well-known spring 
fever. The time associated with 
bright colors, ever shorter skirts 
and brand new life. 

Unfortunately, at the moment of 
writing the weather is very cold, 
and the wind that is present cuts 
through all layers of clothing. Yet 
again, this doesn’t mean that ani-
mals like, birds, sheep and unfortu-
nately insects as well are not breed-
ing little children. Not only in nature, 
it is time for change. At GEWIS, the 
department and the university you 
see things change.

At GEWIS we have been looking for 
a board for the year 2013/2014 for a 
long time. After much effort, we have 
found a number of people willing to 
take the job, but we are still look-
ing for a few interested new board 
members. So if you are interested 
in the job, please let me or someone 
else from the board know as soon as 
possible.

Besides that, I would like to say 
that we, the current board, are very 
proud that many freshmen have got 
their BSA, so we can allow them to 
join other committees besides the 
first year committee.

Within the department there are 
some changes coming as well. As of 
the first of April, the dean and the 
two vice-deans change. After a term 
as vice-dean of computer science 

prof.dr. Emile Aarts will take over 
as dean from prof.dr. Arjeh Cohen. 
The vice-dean of computer science 
will be prof.dr. Mark van den Brand, 
and the vice-deanship of applied 
mathematics goes from prof.dr.ir. 
Onno Boxma to prof.dr.ir. Barry Ko-
ren. On behalf of the current board 
and the last few boards of GEWIS I 
would like to thank Arjeh, Emile and 
Onno for the excellent cooperation 
in the recent years. Furthermore, I 
look forward to the cooperating with 
Emile, Mark and Barry. The first 
talks are promising!

Currently you see more and more 
people at our university who look 
slightly younger. These are people 
who are orientating what study they 
are going to do next year. Whether 
they are attending a regular day in 
college, a masterclass or the pre-
university college, they come to see 
which study is most suitable for 
them. This is a great opportunity to 
put our courses in a good light. Let 
us all contribute to that.

Besides the new students, we also 
see beautiful changes on the green 
strip. This strip on the university 
campus does live up to its name 
more and more: you see little trees 
sprout every now and then and in 
the Market Hall the nature prevails 
in the form of huge flower pots.

You see: not only in nature many 
changes are underway, but also 
within all levels of our beautiful uni-
versity the spring fever is present.

Musing on Moocs
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Moocs. MetaForum, our sports facil-
ities, and our laptops exemplify In-
frastructure. A very important ingre-
dient is School, where students are 
a part of a community that is unique 
and builds up a network for the rest 
of their careers. Top refers to high 
quality, which seems obvious, but 
does not make us unique, unless we 
throw in our excellent connections 
with the technically complex indus-
try (Brainport and beyond). This is 
our USP. Finally, we now have five 
VIPs: the five University Professors, 
the kind of persons every student 
wants to be an apprentice of. These 
five features will make us a univer-
sity that will be even more attractive 
than today in 2020. Our Moocs, and 
other kinds of online teaching ma-
terial, will reflect this. In particular, 
they will be made in collaboration 
with the Brainport industry and em-
phasize the career perspectives of-
fered by our education.

From April 1, I expect to be responsi-
ble for the Digital University agenda 
of our university, so as to help shape 
these developments. By then, Emile 
Aarts will have taken over the role of 
dean of our department, which im-
plies, I hope, that he will continue 
the writing of this column from here 
on. I wish him four very pleasant 
and fruitful years and thank you for 
being such good readers and enthu-
siastic responders to my writings.

Before the ink of Strategy 
2020 is dry, a new vision 

appears, of Moocs hurtling to-
wards us via an inter(con)ne(c)
t(ed) world, in which students 
from all countries and cultures 
will learn and only rarely make 
their physical appearance in 
Eindhoven.

In case you weren’t paying attention 
over the last few months: a Mooc is 
a Massive Open Online Course. Lec-
tures for the millions; the first ex-
amples reached tens of thousands 
students across the world. Efficiency 
rates are way below our university’s 
low percentages(which were a major 
reason to set up Bachelor College 
and Graduate School). But a small 
percentage of a large number could 
very well be more than a large per-
centage of a small number.

At first sight Moocs seem to change 
the world completely: free course 
material for everyone everywhere 
might lead to the demise of our uni-
versity. For, what are the odds that 
Eindhoven University of Technol-
ogy’s online courses would be the fa-
vorite among the hundreds that will 
be freely accessible on the internet?

The answer, I think, lies in the IS-
TUV approach. Completely in line 
with current fashion, I have been 
producing abbreviations of this kind 
at a rate of one per month. This one, 
ISTUV, stands for Infrastructure, 
School, Top, USP, and VIP. In view of 
the latter two,

this is a second tier abbreviation, 
involving the shorthands USP and 
VIP for Unique Selling Point and for 
Very Important Person, respectively. 
Difficult? If so, then remember the 
abbreviation sounds as “Is though”. 
The five letters stand for key charac-
teristics that our university should 
have in order to survive in a world of 
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(Over foto’s van schaars geklede mannen)
Mike: “Die kun je ook nog groter maken!”
Edwin: “Ja Mike, jij maakt hem wel vaker groter bij deze foto!”

Sako: “Ik ga vanavond niemands gezicht likken, denk ik. Maar je weet niet 
wat de avond verder gaat brengen.”

Edwin van Endhoven: “Als de AV wil dat wij nog een jaar doorgaan met be-
sturen dan wil ik over een half jaar wel mijn psychiater kunnen declareren.”
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Een half jaar Västerås

Tja, een maand of vijf naar het 
buitenland voor je minor, be-

gin er maar eens aan. Het klonk 
leuk toen Roel Bloo het voor-
stelde op de startbijeenkomst 
van het derde jaar, dus gingen 
we maar eens verder kijken. De 
keuze viel voor ondergeteken-
den allemaal vroeger of later op 
Zweden en wel de Mälardalens 
Högskola in Västerås in het bij-
zonder. Natuurlijk moest daarna 
nog een hele berg papierwerk 
geregeld worden - van Vergoe-
ding OV-chipkaart tot Learning 
Agreement en van huisvesting 
tot financiën.

Eind augustus 2012 was het dan zo-
ver: een voor een kwamen we aan in 
Zweden. Nu is de algemene opvatting 
over Zweden dat het een koud land 
is waar je maar beter niet in de win-
ter naartoe kunt gaan. Gek eigenlijk, 
want in de zomer is het juist zeer 
behaaglijk in Zweden - in ieder ge-
val een stuk beter dan de benauwde 
Nederlandse zomers. Ook de winters 
vallen wel mee: we hebben uiteinde-
lijk niets meegemaakt dat we niet al 
in Nederland eens hadden gezien, op 
een sneeuwstorm na dan.

We konden nog wat nagenieten van 
de zomer terwijl ondertussen de in-
troductie-activiteiten begonnen. Dit 
ging er een beetje anders aan toe 
dan we vanuit Eindhoven gewend 
waren: geen melige spelletjes hier, 
maar voorlichtingen, rondleidingen, 

heel veel vrij tussendoor en ja, ook 
nog een paar feestjes. Later kwamen 
we erachter dat het vele vrij zijn ook 
gedurende het jaar gebruikelijk is: 
het aantal contacturen is stukken 
minder dan in Eindhoven. Nu ver-
schilde het (natuurlijk) per persoon 
of er ook daadwerkelijk minder, 
evenveel of zelfs meer naar de col-
leges werd gegaan, maar we waren 
het er toch wel over eens dat het niet 
veel voorstelde allemaal.

Qua inhoud kunnen we wel zeggen 
dat we het een half jaar wat makke-
lijker hebben gehad dan in Eindho-
ven. Het schijnt in het algemeen zo 
te zijn dat Eindhovense studenten 
die naar het buitenland gaan het 
makkelijker vinden, terwijl anders-
om buitenlandse studenten het hier 
lastig vinden. Nou, dat ondervonden 
we. Het eerste kwartiel hebben we 
amper stof behandeld die we nog 
niet kenden en het tweede kwartiel 
was er nieuwe stof die eenvoudig 
onder de knie te krijgen was. Onze 
favoriete bezigheid was dan ook het 
spotten van door docenten gemaak-
te fouten en bij een practicum van 
Embedded Systems I, waar we een 
ontwikkelbordje (EVK1100 voor de 

liefhebbers) mochten programme-
ren, vonden we het leuk om geinige 
extraatjes in te bouwen, gewoon om-
dat het kon. De blik van een van de 
instructeurs toen we lieten zien dat 
we een header file hadden gebruikt 
bij een van de opdrachten was wer-
kelijk onvergetelijk. Blijkbaar was 
het uitzonderlijk dat je een beetje 
kon programmeren...

Natuurlijk is een tijd in het buiten-
land er niet alleen voor het studeren, 
maar vooral ook om het land en de 
cultuur te leren kennen! Dat heb-
ben we gedaan, door wandelingen, 
uitstapjes (op eigen houtje en geor-
ganiseerd door andere studenten) 
en door feestjes te bezoeken en te 
socialisen. Nu bleek het toch relatief 
lastig om met de “echte” Zweden om 
te gaan, maar ook dat is toch rede-
lijk gelukt. De Zweden lijken wat ons 
betreft best wel op Nederlanders: 
eerst de kat uit de boom kijken en 
als blijkt dat je aardig bent is het al-
lemaal wel oké.

Met de andere buitenlandse studen-
ten ging het allemaal wat makkelij-
ker, misschien omdat we allemaal 

in hetzelfde schuitje zaten. We za-
ten in een huis met Oostenrijkers, 
Duitsers, Spanjaarden, ... Laten we 
zeggen dat het vaak heel gezellig was 
op de gangen en in de kamers, nog 
tot in de late uurtjes. Van de keuken 
in de common room werd dan weer 
weinig gebruikt gemaakt, tenmin-
ste... door de anderen. Wij kookten 
er (bijna) elke dag, met gebruikma-
king van een heuse Nederlandse 
eetlijst, jawel, en hadden al gauw 
een imago opgebouwd. “De Neder-
landers gaan weer eens koken” was 
een veelgehoorde zin, maar stiekem 
waren ze allemaal jaloers op onze 
brouwsels natuurlijk. Het topstuk 
was een Lasagne Fantasia di Skal-
den (Skalden is de naam van het ge-
bouw waar onze kamers waren), een 
lasagne met zo ongeveer alle restjes 
die we nog hadden toen we vertrok-
ken in januari. Deze lasagne bevatte 
zelfs rijst en smaakte toch wel goed!

Eigenlijk is er in die tijd gewoon te 
veel gebeurd om zo op te noemen, 
maar de moraal van het verhaal, de 
TL;DR, is dat het gewoon een hele 
toffe ervaring is en zeker aan te ra-
den!
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ACtiviteiten

Het einde van dit ACademisch 
jaar is dichterbij dan ooit 

tevoren en dat betekent dat er 
weinig ACtiviteiten meer geor-
ganiseerd kunnen worden door 
de ACtiefste Commissie van 
GEWIS.

Ik hoop dat jullie met smACht uitkij-
ken naar de laatste ACtiviteiten die 
AC dit jaar voor jullie in petto heeft. 
Ook denk ik nog vaak terug aan de 
afgelopen voor jullie geACcomodeer-
de ACtiviteiten. Ik denk met vreugde 
in geuren en kleuren terug aan de 
gave ACtiviteiten die AChter de rug 
zijn. Wie, het liefst op de donder-
dagmiddag, gezellig wil terugdenken 
aan deze gezelligheden onder het ge-
not van een biertje is van harte uit-
genodigd.
 
Met het AC Schaatsen al een tijdje 
AChter ons, betreurt het me enigs-
zins dat er geen website is opgericht 
ter ere van een GEWIS-lid, al wa-
ren er wel foto’s die op een ludieke 
website zoals die van vorig jaar niet 
zouden misstaan. Zonde, je kunt er 
namelijk echt heel veel sogtijd in ste-
ken. ACh ja, soggen zou soggen niet 
zijn als er niet zoveel manier waren 
om je verveeldheid te botvieren.

Tegen de tijd dat deze reclame uit 
naam van de ACtiviteitencommis-
sie in de Supremum staat, is deze 
ACtiviteit waarschijnlijk al geweest. 

Maar dit ACademisch jaar slaat de 
ACtiefste Commissie haar handen 
ineen met die van Procam om een 
enorm prAChtig stormbaanACtivi-
teit te organiseren. Mensen kunnen 
in de prijzen als je de stormbaan zo 
snel of origineel mogelijk bedwingt. 
Wellicht kun je proberen de heren 
van Procam om te kopen met een 
pilsje zodat ze je een paar plaatsen 
omhoog plaatsen.

Tevens is het AC Tafelvoetbaltoer-
nooi weer in volop bezig. Ik doe er 
zelf ook elk jaar aan mee en dit jaar 
word ik versterkt door Barry “Dub-
bele Paal” Swevels, waarmee de uit-
slag van een pot nooit te voorspellen 
is. En dat bedoel ik niet eens nega-
tief. Het is handig, maar niet essen-
tieel, om zo ACcreditief mogelijk op 
je teammaat te vertrouwen. Dan ben 
je samen een nog veel krAChtiger te-
genstander.

Ik verwACht verschillende uiteen-
lopende generaties te begroeten op 
onze geplande bedrijvigheden die 
de ACtiefste commissie van GEWIS 
organiseert. Dit zijn onder andere 
nog de nu al legendarische AC Ka-
raokeborrel, het AC Bowlen, het AC 
Buiten Cocktails Maken en het AC 
Diepvrieskiprugby. Vooral dit laatste 
boeit me ten zeerste. Hopelijk kan ik 
jullie weer warm onthalen op boven-
staande en wellicht de nog komende 
ACtiviteiten die in het verschiet 
liggen.

Vanwege andere bedrijvigheden die 
ik binnenkort bij GEWIS ga uitvoe-
ren, zal dit mijn laatste stukje pro-
paganda zijn om mensen naar de 
ACtiviteiten van de ACtiefste Com-
missie van GEWIS te lokken. Ik zal 
niet erg lang meer een aandeel heb-
ben in het verzorgen van attrACtieve 
ACtiviteiten, maar ik hoop dat ik in-
middels genoeg jonge geesten geïn-
spireerd heb om zich aan de oranje 
zijde te scharen.
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GEWIS & Waarachtig

Taal is onnauwkeurig. Zelfs 
een eenvoudige uitspraak als 

“De hond bijt de bakker.” neigt 
strikt gezien naar ambiguïteit. 
Een probleem als dit is gelukkig 
slechts van academische aard. 
Vanwege een overweldigende 
culturele en contextuele prik-
kel tast men slechts zelden in 
het duister aangaande de bood-
schap van een zin als de boven-
staande. In het algemeen zijn we 
ondanks onduidelijke, of zelfs 
incorrecte, semantiek eigenlijk 
altijd wel in staat om de bood-
schap mee te krijgen. Ironisch 
gezien is dit echter ook een di-
recte oorzaak van de teloorgang 
van taal.

Bovenstaande observatie laat zich 
samenvatten als volgt: Semantiek is 
robuust bestemd tegen onnauwkeu-
rige syntactiek. Aanvankelijk lijkt 
dit een aangename eigenschap. Het 
houdt in dat men in staat is om el-
kaar te begrijpen zonder dat we erg 
afhankelijk zijn van correct taalge-
bruik. Vergelijkbaar daarmee is mijn 
tamelijke lakse gebruik van Google. 
Ik weet immers dat Google erg ver-
geeflijk is jegens spelfouten die ik 
maak. Maar let op: het is juist die 
vergeeflijkheid die bewerkstelligt dát 
ik fouten maak. 

Modern Nederlands is bezaaid van 
kleine nuances en onbegrijpelijk-
heden. Mijn ongestaafd vermoeden 
is dat veel van deze afkomstig zijn 
van de tolerantie die een luisteraar 
heeft tegen onjuist taalgebruik. Nu 
ga ik doorgaans niet veinzen dat ik 

iemand niet begrijp wanneer hij zijn 
semantiek verminkt, bijvoorbeeld 
door te reppen over ‘de een-na-
laatste keer’ (voor de geïnteresseer-
den: correct is ‘één-voor-laatste’ of 
‘op één na de laatste’) . Niettemin, 
in enkele gevallen gaat het toch te 
ver. Een typisch voorbeeld is voor 
mij het woord ‘onwillekeurig’. Dit 
lijkt dezelfde betekenis te hebben 
gekregen als ‘willekeurig’. Wanneer 
iemand het heeft over ‘onwillekeu-
rige spiersamentrekkingen’ ben ik 
nog net in staat te begrijpen wat hij 
bedoelt. Echter, wanneer iemand 
belooft dat hij de namen op ‘onwil-
lekeurige volgorde’ voorleest, ben ik 
geen steek wijzer. Dan heb ik geen 
andere keuze dan wachten tot de be-
lofte wordt ingediend en vervolgens 
trachten de regelmaat, of het gebrek 
daaraan, te ontwaren. Spijtig. Het 
tweede voorbeeld heb ik enkele re-
gels hierboven nog gebruikt. Ga voor 
jezelf na waar je aan dacht toen ik 
‘typisch voorbeeld’ schreef. Was het 
‘representatief voorbeeld’ of was het 
‘eigenaardig voorbeeld’?

Zoals vermeld, ik ben doorgaans niet 
zo kinderachtig mensen te wijzen op 
hun onzorgvuldige syntactiek. Het 
standvastige antwoord dat ik zou 
krijgen is in de trant van “Je begrijpt 
toch wat ik bedoel?”. Inderdaad, ik 
begrijp wat je bedoelt, dat is juist het 
probleem. Taal is als de toegeeflijke 
moeder die haar jengelende kind in 
supermarkt tracht te sussen met 
juist het snoepje waar het om zeurt. 
Ja, je krijgt wat je wilt; ja, we begrij-
pen wat je bedoelt. Maar wil je wer-
kelijk dit jengelende kind zijn?
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Simon: “Ja maar ik heb nog steeds geen zin om een broek aan te doen!”

Speckmann in homework assignment Data Structures:
“Note: this is 6 points for drawing pictures, so make sure to draw nice pic-
tures.”

Bor: “Is sarcasme een emotie?”
Iggy: “Ik hoop het wel, anders blijft er niet veel van me over!”
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has to successfully hit over 20 ar-
rows per second to survive. Without 
proper training, this would not be 
doable. 

One of the more recent develop-
ments in DDR in which I am person-
ally involved is that of ‘mods’ - mod-
erated gameplay. The general idea is 
to make the arrow reading a lot more 
difficult, by adding different move-
ments to the arrows or its surround-
ings. Rather than just scrolling up, 
I can make arrows bounce, go up-
side down, flip halfway the screen, 
or even go invisible. The latest devel-
opment is to involve the background 
in these mods, in such a way that 

the background moves around the 
screen, along with the arrows in it. 
Programming these effects - and es-
pecially getting them to work - is a 
great challenge.

Fortunately it is currently possible 
for me to train relatively close to the 
University. There is an arcade ma-
chine located at the ice skating track 
in the southern part of Eindhoven. 
Once a week, I spend an afternoon 
there, often accompanied by a few 
other GEWIS-members that recently 
started playing DDR. If you read this 
and would like to join us, you are 
welcome to contact me. 
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Dance Dance Revolution

Besides card games, a beer 
belly and Friday morning 

headaches, GEWIS also intro-
duced me to my currently favor-
ite hobby: Dance Dance Revolu-
tion (DDR)! Over six years ago, 
GEWIS invested money into two 
metal plates with four arrows 
each. During lunch breaks, I 
taught myself how to play, ac-
companied by a handful of other 
members. Unfortunately, after 
about a year, the metal plates 
died and my hobby - for the time 
being - died with it.

However, on numerous journeys to 
other Dutch cities during my year 
as a board member of GEWIS, I en-
countered several arcade dancing 
machines. Because there are only 
a limited amount of active Dutch 
players - that I met often at these 
arcade locations, I got more and 
more involved in the community of 
Dutch DDR players, eventually lead-
ing to tournament participations 
and such. To be able to rank high in 
these tournaments that usually fol-
low a 1 vs. 1 knockout system. One 
should have some knowledge about 
what the other players’ strengths 
and weaknesses are.

DDR works with a concept that is 
relatively simple to comprehend. A 
monitor shows what you are sup-
posed to do, in the form of arrows 
scrolling up to a point on which you 
have to step on the corresponding 
arrow. The better your steps are 
timed, the more points you will re-
ceive. Multiple correct steps will re-
sult in a combo and an extension of 
your life bar. Failure in pressing the 
correct arrow will result in a reduc-
tion of points and life bar. In the end, 
the goal could be to either beat an 
opponent, set a new high score, or 
even something fundamental such 
as finishing a song for a first time.

Mastering the basics of the game 
is not extremely difficult. However, 
when playing harder songs or step 
charts, more difficult techniques are 
required to keep yourself from fail-
ing halfway. Some of the techniques 
involve ‘unnatural’ moves, when for 
example your right foot should end 
up on the left panel or vice versa. 
Learning these techniques in gen-
eral takes months of practice, but 
they are very much needed. The level 
of the players has greatly increased 
over the years, and at this moment 
there are songs in which a player 
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ons namelijk met zijn handen leren 
spelen) is hij Mac-fanaat. Zo erg, dat 
toen we (toen hij twaalf was) op va-
kantie in Amerika waren en we naar 
Disneyland gingen hij liever naar 
Cupertino wilde. (‘Ik ga hier later 
werken’).
- Hij is altijd diep geïnteresseerd ge-
weest in openbaar vervoer (‘Ik word 
later buschauffeur’),
- in hotelovernachtingen (‘Ik word 
later directeur van een groot hotel’),
- maar nooit in het werken op 
school. Wel in de sociale interactie 
die hier plaats vond. Voor Bor heeft 
altijd het volgende gegolden: Als het 
maar gezellig is! Vandaar ook zijn 
keuze voor Eindhoven in plaats van 
Delft: al tijdens de open dag leek het 
hem hier gezellig en volgens mij is 
deze verwachting meer dan uitgeko-
men. Inmiddels woont hij al sinds 
mei 2012 op kamers in de prachtige 
wijk Limbeek, maar komt hij geluk-
kig bijna alle weekenden nog naar 
huis (óók gezellig).

En voor wie echt nog meer wil we-
ten: zoek maar eens op twitter (als je 
hem al niet volgt), dan weet je meer 
dan wij!

aan ‘Nijntje in het ziekenhuis’ en 
meer van dit soort verheffende lite-
ratuur) en wat daar vanzelfsprekend 
bijhoorde was een ehbo-koffertje. De 
verwachting van onze kant was, dat 
Bor eindeloos operatietje zou gaan 
spelen, beren zou gaan verbinden, 
prikken geven, jullie kennen dat wel, 
maar nee: de koffer werd omgekeerd, 
alles wat op het kleed lag werd van 
alle kanten minutieus bekeken, er 
werd gevraagd hoe het heette en ver-
volgens weer keurig teruggestopt, 
om er nooit meer uitgehaald te wor-
den. Pas toen Ward, twee jaar jonger 
dan Bor, rond dezelfde leeftijd ook 
geopereerd moest worden (amande-
len), werd er op bovenstaande ma-
nier, door Ward, mee gespeeld.

Deze eigenschap van Bor ging vrij 
ver: lopen bijvoorbeeld deed hij pas 
met vijftien maanden. Daarvoor 
heeft hij zitten kijken hoe anderen 
dat nou zoín beetje deden en, toen 
hij dacht dat hij het kon, ging hij het 
pas doen en is hij nooit meer omge-
vallen.

Oei, nou ben ik al bij zoín 500 woor-
den en hij is nog maar een jaar of 
twee! Dat gaat dus niet lukken.

Even snel nog wat andere, kleine 
feitjes dan:
- Al vanaf zijn vijfde jaar speelt hij 
gitaar (later bas).
- De genen laten niet toe dat hij erg 
warm loopt voor sport (wat niet wil 
zeggen dat hij het belang ervan niet 
snapt, dus hij doet het wel).
- Al vanaf het eerste moment dat 
hij naar computers mocht kijken 
(mocht vrij lang niet, hij moest van 
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Bor de Kock

Mijn naam is Anne-Karin van 
Kampenhout en ik ben de 

moeder van Bor de Kock. Ik denk 
dat dit niet gemakkelijk wordt, 
maar net als de moeders vóór 
mij zal ik proberen deze jonge-
man in ± 700 woorden samen te 
vatten.

Bor is geboren op 23 juni 1993. 
Vanaf de eerste dag heeft Bor geïnte-
resseerd om zich heen liggen kijken 
en dat is de rest van zijn leven nooit 
meer veranderd. Voor mijn gevoel 
sliep hij nooit, hoewel ik natuurlijk 
heel goed weet dat dit niet mogelijk 
is: een kind moet nou eenmaal sla-
pen, anders groeit hij niet. En hij 
groeide wel, maar in tegenstelling 
tot andere babyís en peuters sliep 
hij voornamelijk ‘s nachts: overdag 
moest hij alles in de gaten houden. 
Pas toen hij een jaar of tien was 
vertelde hij me de reden. We reden 
midden in de nacht van Parijs te-
rug naar huis, met in de auto vader, 
broertje Ward, een vriendin die mee-
liftte, Bor en ikzelf, achter het stuur. 
Het was aardedonker, niks te zien 
behalve saai Frans platteland, ieder-
een lag te snurken (had ik zelf liever 
ook gedaan, maar ja, dat is wat las-
tig als je moet sturen), behalve Bor. 
“Bor, waarom ga je ook niet lekker 

slapen, we zijn nog lang niet thuis!” 
“Nee, dat kan niet, want anders,” nu 
komt het, “MIS IK ALLES!”

Naast lekker eten (ook héél belang-
rijk), is het volgende altijd de lei-
draad in zijn leven geweest (en nog 
steeds): alles moet geobserveerd, on-
derzocht en begrepen worden.

En nog steeds geldt dat, zodra dit 
proces achter de rug is, het ook 
meteen niet interessant meer is. 

Dat is een vrij 
boeiende eigen-
schap die zich al 
vroeg openbaar-
de. Toen Bor 
nog geen twee 
jaar was moest 
hij geopereerd 
worden aan zijn 
ogen. Om hem 
voor te bereiden 
werd er natuur-
lijk flink voorge-
lezen uit allerlei 
v e ran twoo rde 
peu te rboeken 
over ziekenhuis-
opnames (denk 
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Jerry den Hartog: “... rent a botnet, do some bad stuff, profit. That’s a valid 
business model, right?”

Sjoerd bij GEWIS: “Ik heb echt zin om mijn badjas aan te trekken.”

Jeroen van Oorschot: “Stel je nou eens voor dat je staat te pissen in de kroeg.”

Barvrouw Miller-Time tegen Pieter Kokx: “Zelfs ik ben sneller met den spoel-
bakkenrace dan jou.” 
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Applied Micro Electronics

My name is Tijmen van Dien. I 
am 21 years old and am cur-

rently a third-year computer sci-
ence student. I’m also a member 
of the educational committee of 
the Computer Science depart-
ment, which I think is always 
very interesting: I get to hear 
the very latest developments, 
and hear students from all years 
talk about how they like their 
courses and the study overall 
(you may have seen me in one of 
the kringgesprekken). But that is 
not what I’m writing about today.

Next to my activities at our univer-
sity, I also work for a company called 
Applied Micro Electronics, where I 
am the head system administrator. 
In other words, I am responsible for 
the hardware side of their IT infra-
structure. This means I get to play 
around with cool enterprise-level 
hardware. Since the company I work 
for is a medium sized company, with 
a relatively small IT department, 
I work with very diverse systems, 
ranging from networking infrastruc-
ture (firewalls, switches, and the 
likes) to virtualisation clusters and 
SANs (not to be confused with NASs) 
and from mass deployment of new 
computers to doing maintenance 
on some high-traffic web servers, 
all while managing the other system 
administrators. I won’t go into detail 
any further, but if you are interested 

in these things, feel free to ask about 
it whenever I’m at GEWIS.

When I first started this job, it was 
really just something on the side for 
some extra money to spend. But af-
ter a year and a half, it has grown to 
be so much more than that; it may 
have slowed my progress towards 
my bachelor’s degree by at least a 
year, but that doesn’t really matter 
in the end. I’m gaining invaluable 
real-world experience, while not 
having to worry about things like 
finances (my employer even offered 
to start paying my tuition starting 
next semester!). And once I’ve got 
my master’s degree in embedded 
systems, I can start working in the 
R&D department where I will be de-
signing the hardware for all sorts of 
electronic devices.

I believe that there are many ways to 
make the most of your time as a stu-
dent; there are so many things you 
can do besides simply obtaining a 
bachelor’s or a master’s degree, like 
join a bunch of committees, study 
abroad for a while, be on the board 
of GEWIS for a year, or work, like I 
do. Unfortunately, there are only so 
many hours in a week, and at some 
point you’ve filled them all. This 
is when you have to decide which 
things you care about the most, so 
that you can take these things to the 
highest possible level.
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Tafelvoetbaltoernooi

Een tijdje geleden was het ta-
felvoetbaltoernooi. Dit werd 

door de AC georganiseerd en 
ik was een van de kandidaten. 
Ik had me door Christine laten 
overhalen om mee te doen. Ik 
ben eigenlijk namelijk keislecht 
in tafelvoetbal, maar het leek 
me wel heel leuk om samen met 
Christine mee te doen dus ik heb 
ja gezegd. We hebben ons inge-
schreven onder de naam Chicks 
zonder ballen. 

Toen we begonnen dacht ik dat we 
echt geen schijn van kans maak-
ten. Onze eerste ronde moesten we 
tegen EUHM… dit team bestond uit 
Willem Mouwen en Robin Kwant. Ik 
had me er eigenlijk op voorbereid om 
met 10-0 te gaan verliezen. Echter 
is dit niet gebeurd. Toen de wed-
strijd begon kwam Bouke bij de tafel 
staan. Ik stond op dat moment in de 
verdediging en Robin in de aanval. 
Bouke zei dat hij mij wel een paar 
trucjes kon leren om de ballen van 
Robin tegen te houden. Volgens hem 
kon Robin toch alleen maar 1 scoren 
de bal schieten en die was makke-
lijk te blokkeren. Het idee erachter 
was dat ik mijn keeper iets links van 
het midden moest laten staan. Mijn 

rechter verdediger moest precies 
voor zijn rechter aanvaller staan (dit 
alles is vanuit perspectief van mijn 
goal). Zodra hij zijn bal naar links 
toe speelde moest ik hard mijn ver-
dediger naar links toe duwen. Dan 
miste hij het merendeel van de tij-
den. Tot mijn stomme verbazing 
lukte dit ook nog eens en kon ik het 
merendeel van zijn ballen tegenhou-
den. Heel soms moest ik deze tech-
niek in spiegelbeeld uitvoeren maar 
meestal niet. 

Ook kreeg ik nog tips over hoe ik 
de bal het beste kon weg schieten, 
namelijk schuin, dan kwam hij het 
beste bij Christine aan. Dit lukte op 
zich nog best aardig en we hebben 4 
doelpunten weten de scoren. Het is 
zelfs zo geweest dat we met 3-4 voor 
stonden. Echter hebben we daarna 
niks meer gescoord en verloren met 
10-4. Ik heb er echter wel wat van 
bijgeleerd en als ik nog eens tafel-
voetbal moet ik toch maar weer hulp 
aan Bouke gaan vragen. 
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(Pieter geeft Laura een kusje)
Laura: “Gadverdamme!”

Barry: “Ik machtig voor de AV degene met de grootste penis.” Barry (even 
later): “Ik denk dat ik Ylona ga machtigen.”

(Aan de telefoon)
Bor: “Nee, Edwin is er niet, moet ik vragen of hij straks terugbelt?”
Intermate: “Nee, het is erg belangrijk, dus ik bel morgen nog wel een keer.”

Mark van Helvoort: “Het is belangrijk dat je veel voetnoten gebruikt. Voetno-
ten zijn namelijk de beste uitvinding sinds Guus Meeuwis.”

Random tweedejaars: “Godverdomme!”
Daan: “Hey laat mij erbuiten.”
Bor: “Wie, dom?”
Daan: “Shit, jij kent ook al die infima uit je hoofd natuurlijk!”
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(Een groep GEWIS’ers loopt de trap af in badjas om naar het pyjamafeest 
te gaan)
Bewaker tegen Rick: “Zeg, je gaat toch niet de vijver in hè?”

Sjoerd: “De Supremum-layout staat nog open in Multivers, ehhhhh.”

Bor: “Odin, die Web Science deed maar nu niet meer.”
Ylona: “Oh, doet hij dat nu nog steeds niet meer?”

Elles: “Ik neem Bor liever niet mee naar huis, het eerste wat hij doet is de 
inrichting van mijn kamer afkraken.”
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HelloWorld!!

Beste GEWIS’ers, Dit keer 
is het mijn beurt een mooi 

stukje te schrijven voor de su-
premum, die je nu leest. Sinds 
kort is GEWIS in ieder geval één 
commissie rijker, naast eventu-
ele andere commissies. Vanuit 
die commissie spreek ik nu als 
voorzitter. 

HelloWorld!! stond in den beginne 
bij GEWIS onder andere bekend als 
de software-commissie, maar heeft 
in de loop der tijd zijn eigen naam 
gekregen. Waar de afkorting voor 
staat is na te vragen bij het bestuur, 
Bor de Kock en uiteraard ook onze 
eigen leden. 

HelloWorld!! heeft als doelstelling de 
software binnen GEWIS te stroom-
lijnen en op een goede manier om 
te gaan met nieuwe software. Zo-
als bijna elke commissie zijn we op 
zoek naar nieuwe enthousiaste le-
den. Echter, in ons geval willen we 
de nadruk meer leggen op de jongere 
leden, zodat we de kennis binnen de 
commissie over kunnen dragen naar 
leden, die nog langer bij GEWIS gaan 
rondlopen. Graag wil ik de jongere 
(maar ook oudere) lezers vragen: als 
je interesse hebt, roep het bestuur, 
spreek ons aan of stuur een mailtje 
naar helloworld@gewis.nl. 

Maar je denkt misschien: “Ik zou 
heel graag willen, maar, maar, ik 
kan niet (goed genoeg) programme-
ren!”. Gelukkig voor jou is dat hele-
maal geen probleem, sterker nog, het 
is zelfs een van de doelstellingen van 
HelloWorld!! dat de kennis van hoe 
je goed moet programmeren wordt 
overgedragen of aangeleerd. Dus of 
je nou nog nooit een computer hebt 
aangeraakt, of al een programmeer-
goeroe bent, HelloWorld!! wil jou!

Voor de leden die wel interesse heb-
ben maar geen idee hebben waar 
HelloWorld!! nu eigenlijk aan gaat 
werken zullen we het wat meer uit te 
doeken doen. HelloWorld!! gaat zich 
uiteraard bezighouden met software 
ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het 
welbekende tentamenarchief. Maar 
ook met dat de software die bij GE-
WIS gemaakt is ook gedocumenteerd 
is en dus onderhoudbaar blijft. Nie-
mand wil eerst 3 uur bezig zijn met 
code doorpluizen voordat hij door 
heeft waar hij de gewenste aanpas-
sing moet maken. Want, zoals een 
onbekende informaticus ooit zei: 
“The only difference between a bug 
and a feature is the documentation.” 
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Rijmelarij

Driftig discussiërend in onze 
ivoren torens vergaren wij, 

leden van I.V.V, onmetelijke hoe-
veelheden kennis en drinken wij 
dito hoeveelheden van het ge-
giste sap van de druivenplant. 
Immers, vanuit een utilitair 
ethisch standpunt is het onze 
morele plicht om handelingen te 
verrichten die een bijdrage leve-
ren aan het algemeen nut en ge-
luk. De wijsheid die wij opdoen 
in onze discussies passen wij 
direct toe op maatschappelijke 
problemen; hiermee verhogen 
wij het eerdergenoemde nut. 
Het is evident dat een enigszins 
beschonken I.V.V-lid een grotere 
bijdrage levert aan het geluk van 
de maatschappij. 

Wij delen onze onmetelijke kennis 
gaarne in de Supremum. In deze 
verhandeling willen we u wat bij-
brengen over de elegantie van de 
Nederlandse literatuur en dicht-
kunst. Ten tijden van het schrijven 
van dit artikel hangt een waterige 
lentezon aan de hemel; het begin 
van de lente; Boekenweek. 

Het bespreken van Nederlandse taal 
en literatuur is geenszins een aanzet 
tot een polemiek richting de redacti-
onele keuze om de Supremum voor-
namelijk in het Engels op te stellen. 
Wij hopen dat het delen van onze 

inzichten de lezer helpt om meer te 
genieten van de subtiliteiten van Ne-
derlandse poëzie. 

Rond 1880 ontstond een nieuwe 
stroming in de Nederlandse dicht-
kunst, de tachtigers, deze stroming 
week af van de bestaande dicht-
kunst door het ontbreken van stich-
telijke boodschappen en zich volle-
dig te richten op het scheppen van 
schoonheid. Als illustratie hiervan 
onderstaande stanza uit Gorter’s ge-
dicht Mei.

Nadat u deze tekst eenmaal vluchtig 
gelezen hebt, willen we u wijzen op 
de subtiliteiten van de inhoud, het 
metrum en ritme van dit gedicht. Let 
hierbij ook op de frequente toepas-
sing van enjambement, een typische 
eigenschap van Gorter. 

Lees het gedicht nog een keer, en 
daarna nog eens, en dan het integra-
le gedicht. Lees zoveel u wil en kan. 

Gegroet, 
I.V.V

Ps: Dear non-Dutch speaking rea-
der, the poem referred to in this ar-
ticle should in and of itself be ample 
reason to learn Dutch. Your favorite 
translation engine won’t cut it this 
time.

En midden op de glooiing lag in ‘t licht
Een vierkant veld met bloemen, opgericht,
Van bekervorm. Ze maakten met elkaar

Een tafel, klaar voor ‘t drinkgelag, en waar
De gasten nog niet aanzitten. Vol wijn

Staan al de kelken, dungesteeld en fijn
Geslepen. Tulpen waren ‘t rood en geel.
Rondom, de hyacinten fors van steel,

De sombre bloemen donkerblauw getrost.
Hakhout op zode’omsloot ze, zwaar bemost,

Daar hingen zoals onder zee in ‘t bos
Koraalbomen, nog dode bladen los,

Verbruind. Daarin scheen nog de zon vuurrood,
Maar in ‘t gebloemte ging de kleur al dood.
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Jeroen van de Ven: “Ik was dit weekend trouwens op JEMOEDER en het 
was heel tof!”
Wessel: “Oh, het Jaarlijks Evenement Met Overvloedig Eten, Drinken En 
Recreatie?”
Jeroen: “Je weet de afkorting wel heel goed voor iemand die zich er op het 
laatste moment onderuitchickende!”

Joost Jorritsma komt ‘s ochtends binnenlopen: “Godverrrrr...”
John: “Wat is er?”
Joost: “Goeiemorgen...”

Ylona leest notitie in haar telefoon terug: “10 euro aan Tom Sletjes betoe-
lagen.”

Edwin van Endhoven: “WAAR IS MIJN BOYBANDMUZIEK!?”
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eSports

Zoals een fanatieke voetballer 
het leuk vindt om zijn favo-

riete club te zien spelen, vinden 
sommige gamers het leuk om 
hun favoriete speler of team be-
zig te zien in hun favoriete com-
puterspel. 

Deze redelijk nieuwe tak van enter-
tainment heet daarom dan ook eS-
ports. In tegenstelling tot de klassie-
ke sporten of oude computerspellen, 
kun je in eSports vaak zelfs bij de 
trainingen van de spelers meekijken. 
Daarnaast worden vrijwel alle toer-
nooien en competities, natuurlijk 
online, uitgezonden.

Door de groei van eSports over de 
afgelopen jaren, staan tegenwoordig 
bedragen van tienduizenden euro’s 
regelmatig op het spel. Verder kijken 
dagelijks honderdduizenden men-
sen naar eSports op het internet, 
met pieken van tot aan een miljoen 
kijkers voor de grootste toernooien. 
Hier en daar beginnen de eerste tv 
zenders hun eerste stapjes te zetten 
om deze vorm van vermaak op de 
buis te krijgen. Voorbeelden hier van 
zijn XLEAGUE.TV uit het Verenigd 
Koninkrijk, SVT uit Zweden en on-
gamenet uit Zuid-Korea. Deze laat-
ste is zelfs een 100% eSports zender

Naast dat het leuk is om eSports te 
kijken thuis op je computer, is het 
natuurlijk ook leuk om deze erva-
ring te delen met anderen. Dit kan 
via sociale netwerken of chatboxen 
die vaak bij uitzendingen te vinden 
zijn. Echter, sommige mensen doen 
dit het liefst onder genot van een 
drankje in een bar en zo werd de 
“barcraft” (een combinatie van “bar” 
en “Starcraft”) geboren. 

Hoewel er vele spellen zijn die be-
keken worden op het Internet zoals 
Pokémon (zie ons stukje in de vorige 
supremum) of FIFA, is het op dit mo-
ment veilig om te stellen dat League 

of Legends (LoL) en Starcraft 2 
(Sc2) de twee meest populaire spel-
len zijn in eSports. Hierbij is LoL op 
dit moment het meest gespeelde spel 
online. Hierin bestuur je een door 
jou gekozen held en speel je in een 
team van vijf personen. Het doel van 
je team is hierbij het vernietigen van 
de basis van je tegenstander. Star-
craft 2 is een strategiespel waarin je 
probeert je tegenstander te slim af 
te zijn op het gebied van economie, 
multitasking en het opstellen van je 
leger. Starcraft 2 wordt in de compe-
titieve scene vrijwel altijd 1 versus 1 
gespeeld.

Wij van GEPWNAGE zijn ook een 
fan van eSport. Wij proberen zelf 
ook een steentje bij te dragen aan 
eSports. Elk jaar proberen wij als 
GEPWNAGE een gezellig weekendje 
neer te zetten voor de leden van GE-
WIS. Dit doen wij door hen uit te no-
digen om samen met ons in een don-
kere kelder te gaan zitten en daar te 
gamen tot de vingers verkrampt zijn 
en de energiedrank op is (of tot de 
LAN afgelopen is, wat dan ook als 
eerste komt). Nou is het natuurlijk 
zo dat wij graag deze mensen sociaal 
met elkaar bezig willen zien, en wat 
is er nou gaver dan het elkaar uit-
dagen voor een race of ander soort 
competitie in een spel dat jullie beide 
leuk vinden. Sommige mensen vre-
zen, omdat GEPWNAGE-leden over 
het algemeen meer ervaring hebben 
in de spellen, dat wij deze compo’s 
altijd winnen. Dit is natuurlijk niet 
het geval, en de LAN is het perfecte 
moment om te laten zien waar jij 
beter in bent. Natuurlijk is het mee-
doen aan compo’s niet verplicht en 
mag je ook gewoon lekker komen ga-
men. Maar als je dat zelfs niet een 
weekend lang kan boeien hebben we 
hiermee dus een puike oplossing: 
kom gewoon langs op onze LAN van 
3-5 mei en kijk gezellig mee naar de 
wedstrijden onder het genot van een 
biertje.
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enkele ronde te gebeuren, dit kan 
over meerdere rondes zijn. Als de 
punten zijn geteld begint een nieuwe 
ronde.

Het briefjesspel
Een variant op dit spel word ook wel 
eens in de Coen en Sander show 
gespeeld. Wij spelen het op de vol-
gende manier. In het begin van het 
spel neemt iedere speler een x aantal 
briefjes. De x is afhankelijk van het 
aantal spelers en hoe lang je het spel 
wil laten duren. Wij spelen meestal 
met x = 6. Op deze zes briefjes zet 
elke speler een persoon die iedereen 
kent. Vervolgens worden alle brief-
jes op een grote stapel gegooid. Nu 
worden alle mensen in twee of drie 
teams verdeeld en begint de eerste 
ronde. Het eerst team zet de eerste 
persoon van zijn team in en deze 
mag 1 minuut briefjes pakken. Het-
geen wat op het briefje staat mag hij 
omschrijven zonder te zeggen wat er 
op het briefje staat, telwoorden te 
gebruiken of hoofdletters te gebrui-
ken. Hoofdletters aan het begin van 
een zin tellen niet maar hoofdletters 
zoals in het woord “Nederland” mo-

gen niet. Als hij een van deze regels 
overtreedt is het volgende team aan 
de beurt. Hij mag pas een nieuw 
briefje pakken als het oude briefje 
is geraden. Als de minuut voorbij is 
mag het volgende team. Dit blijf je 
doen tot alle briefjes op zijn. Je zorgt 
er onderling in je team voor dat alle 
spelers ongeveer even vaak aan de 
beurt komen.

Bij de tweede ronde worden alle 
briefjes weer op een stapel gegooid. 
Deze ronde werkt in principe het-
zelfde als de vorige maar nu mag je 
in plaats van telwoorden en hoofd-
letters, maar één woord gebruiken. 
Dit woord mag echter alles zijn als 
het maar niet op een briefje staat. 
Als alle briefjes weer op zijn begint 
de derde ronde. Weer alle briefjes 
worden op een stapel gegooid en het 
tijdsprincipe is weer hetzelfde. Nu 
moet je echter uitbeelden wat er op 
je briefje staat. Aan het einde van 
elke ronde worden de briefjes van 
elk team geteld. Wie aan het einde 
van het spel de meeste briefjes goed 
heeft geraden wint het spel.
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Spelletjes

Zoals jullie misschien is opge-
vallen speelt GELIMBO vaak 

spelletjes. Dit kunnen kaartspel-
letjes zijn zoals Spades en Rik-
ken, maar ook spelletjes met 
briefjes of bordspellen. We spe-
len deze spelletjes in de pauze, 
in de avond of op drinkavonden. 
We willen een paar van onze fa-
voriete spelletjes met jullie de-
len.

Spades
Het spel wat we het meest spelen is 
spades. Het doel van dit spel is om 
samen met je partner (degene die te-
genover je zit) 500 punten te halen 
of 500 punten meer te halen dan je 
tegenspelers. Het spel word gespeeld 
met een spel kaarten van 52 kaarten 
waarbij iedere speler elke ronde 13 
kaarten ontvangt. De rangorde van 
het spel loopt van twee (laag) naar 
aas (hoog). In het spel bestaat er 
ook troef, dit is schoppen. Schoppen 
wint dan ook altijd van een andere 
kleur, ongeacht het nummer.

Het spel begint door de kaarten te 
delen. Elke ronde deelt degene na 
de vorige deler. Als alle 
spelers hun kaarten 
hebben ontvangen be-
gint de biedronde. De 
speler na de deler be-
gint en vertelt hoeveel 
slagen hij gaat halen. 
Hij kan een getal tussen 
de 0 en 13 bieden. Een 
slag bestaat uit 4 kaar-
ten waarvan elke speler 
er één heeft opgegooid. 
Degene met de hoogste 
kaart wint de slag.

Zodra iedereen heeft ge-
boden begint het spel. 
Iedereen gooit om de 
beurt een kaart op. Je 
moet kleur bekennen. 
Als je dit niet kunt mag 
je een andere kleur bij-

gooien. De eerste slag komt de speler 
na de deler uit. De tweede slag komt 
de speler uit die de vorige slag heeft 
gewonnen. Het doel is nu om samen 
met je partner jullie opgetelde boden 
te halen.

Er zijn ook nog speciale boden zoals 
0. Dit betekent dat je (zonder je part-
ner) 0 slagen moet halen. Ook dub-
bel-0 is een speciaal bod. Dit bete-
kent dat je 0 biedt zonder je kaarten 
opgepakt te hebben.

Aan het eind van elke ronde worden 
de punten geteld. Als jij en je partner 
jullie slagen hebben gehaald krijg je 
10 punten keer het aantal slagen dat 
jullie samen geboden hebben. Voor 
elke slag die je extra hebt krijg je 1 
punt. Als jij en je partner of een van 
de twee hun slagen niet hebben ge-
haald krijg je 10 keer het aantal sla-
gen dat jullie samen geboden heb-
ben in de min. Als je een 0 biedt en 
haalt krijg je 100 punten. Een dub-
bel-0 halen is 200 punten waard. Als 
je 10 keer meer slagen hebt gehaald 
dan je hebt geboden dan krijg je 100 
punten aftrek. Dit hoeft niet in een 
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(Benne geeft tijdens instructie analyse uitleg over het introduceren van ep-
silons)
Benne: “Je zegt: alle mensen hebben twee ogen.”
<staart 2 minuten lang voor zich uit>
Benne: “Vervolgens ga je een uitspraak over pietje doen, maar dan moet je 
dat wel aankondigen. Niet gewoon: ‘dus x is kleiner dan pietje’.”

Bor na een kwartier over Gulden Draak gepraat te hebben: “O, was dit Gul-
den Draak?”

Vincent Keltjens: “Haha het enige wat ik van Koreaans versta is wat ze in het 
Engels zingen. :D”

Jerry den Hartog: “Despite my not that excellent artistic qualities, you might 
be able to recognize that this is a normal curve. Especially now that I’ve told 
you.”

Ylona: “Dat zou echt raar zijn, als Mark borsten had!”
Mark: “Dan zou ik gewoon alle kwaliteiten in huis hebben!”

Wessel: “Kan GEWIS niet wat vaker mensen royeren? Het woord is zo leuk!”

Mark tegen Ylona: “Wat!? Heb jij een Suzuki? Heb jij een auto? Kun jij bij 
de pedalen?”
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students have a peculiar view on 
what activities would appeal to in-
ternational students (do you really 
think spending a couple hours trans-
lating Dutch songs would be excit-
ing for us?). What may actually help 
draw out more foreign students is 
more professional activities, such as 
technical workshops. And everyone 
likes football (even United Statesians 
probably). The goal with these points 
is to increase international student 
involvement in GEWIS, since cur-
rently there is a large disconnect 
between the association and the in-
ternational community. The reason 
to seek such a goal is based on the 
belief that having more international 
students positively contributes to the 
atmosphere and culture at GEWIS. 
Not all will agree with that rationale, 
but for those who do, or are simply 
open-minded, I hope these sugges-
tions will be a good start.

(Please note that the above is based 
on only a subset of student opinions. 
If you have further suggestions or a 
reaction to this article, please don’t 
hesitate to email scifi@gewis.nl!)

do participate in an activity, wield 
your Dutch directness and talk to 
us! This is even more important 
than guaranteeing an entire activity 
is conducted in English. It’s harder 
for a couple international students 
to break into a conversation of 
Dutch speakers than the other way 
around. Making friends is one of the 
best ways to keep us interested in 
the association.

4. Delegate some administrative 
tasks to SCIFI. This one is more for 
the board or committees. SCIFI is 
special because it has inside connec-
tions to the international communi-
ty, so don’t be afraid to approach us 
with non-committee-like requests, 
for instance recruiting international 
writers for the Supremum. It would 
be beneficial to arrange that in the 
beginning of each year SCIFI always 
receives a list of the new internation-
al students in the department, with 
which we could help provide extra 
information about the department 
and GEWIS even before they join.

5. Provide more professional activi-
ties, and play more football. Dutch 
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More international involvement

Since anyone reading this is 
probably already a GEWIS 

member, this may seem like I’m 
preaching to the choir. In reality 
however, there’s a lot of room 
for improvement and you are the 
ones that can make a difference.

So, for international students who 
aren’t quite up to speed on the ben-
efits you get from GEWIS, and for 
Dutch students who want to con-
vince international students to join 
GEWIS, here are the membership 
benefits from a foreigner’s perspec-
tive, in order of importance:

1. Free coffee
2. 500 pages free printing
3. Microwave
4. Gezellige borrels
5. Company lunch lectures 

and association activities
6. Sample exams from previous 

years that sometimes the 
teacher doesn’t give you

7. You can complain about 
anything study-related to 
the Education Officer of the 
GEWIS board. His name 
is Rien, and his email is 
oc@gewis.nl

8. A nice place to eat lunch and 
get cheap snacks

9. New book discounts
10. This nifty magazine

Before going on a recruiting spree, 
however, we must accept that even 
assuming foreign students are fully 
aware of the benefits, still not all of 
them will be interested in joining the 
party. Like it or don’t, international 
students tend to be more focused 
on their studies than their average 
Dutch colleague. Grades matter 
more in some countries; eight out of 
ten might not have the same ring to it 
where we’re from. Most international 
students are also Master’s students, 
which will naturally pull their minds 
towards more professional matters 

than the typical GEWIS offerings. 
Did I mention some international 
students pay €12.700 per year to be 
here? (It is left as an exercise to the 
reader to calculate the cost of stay-
ing an extra quartile.)

That said, there are many students 
who indeed are simply not well in-
formed about GEWIS. And there 
are many students fitting the above 
description who would still be inter-
ested in many a GEWIS activity, but 
don’t feel comfortable enough with 
the association to take part. It is 
these people that we need to reach 
out to.

I propose the following action plan:

1. Provide a better introduction to 
GEWIS. International students will 
often not know what a “study associ-
ation” is, how it differs from the “de-
partment” or from “student associa-
tions,” what the board does all day, 
what the “student administration” 
is, and how it differs from “STU”. 
Give international intro groups a 
special hour where these differences 
are described in painstaking detail 
with ample room for questions. (No, 
the two-hour game last intro where 
we tried to guess board members’ fa-
vorite colors did not suffice.)

2. Recruit more actively for SCIFI, 
the international student commit-
tee. This recruiting can also be done 
by non-SCIFI members!

3. Be serious about speaking Eng-
lish. Make sure that event and or-
ganisation descriptions are always 
sufficiently translated to English, 
including additional context when 
necessary. Certain committees are 
also rather closed to international 
students, which is really a shame 
since many internationals are quite 
fun and would be active members. 
Furthermore, when internationals 
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Jerry den Hartog: “This is my face! I show it everywhere!”

Saskia: “Tot tomorrow.”

Christine van Vredendaal op de borrel: “Meer meter is meer beter!!!”

Edwin van Endhoven: “Nu het zomer wordt kan ik eindelijk weer veel roze 
dragen, dat heb ik wel gemist. [...] Nu kan ik eindelijk weer lekker mezelf zijn.”

Anne Smeets: “Hee Mart, ik laat jou lekker hier met je programmeertalen en 
ga even doen alsof ik secretaris van GEWIS ben.”

Ylona: “Ik heb een foto van een link.”
Jeroen: “Informatici... Oh, nee, niet informatici...”

Mart: “Denken moet je aan een olifant overlaten, die hebben een veel dikker 
hoofd [...] ik kan wél nadenken.”

Sjoerd tegen Bor: “Ik vind dat ik meer heb bijgedragen aan deze maatschap-
pij dan jou!”

Rick: “Rien, jij kunt écht niet swaffelen!”
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B.O.O.M.-feestdag

Zoete Mojito vriest aan je bo-
venlip vast, een warme kop 

BErwtensoep vult je ijzige bast. 
Vijf graden vriest het. Koud, 
zelfs met je jas aan. Maar geen 
B.O.O.M. Houdt het tegen om 
naar buiten te gaan.

Eenieder die bij het lezen van deze 
poëtische uitlating weer een warm 
gevoel van binnen krijgt (en een 
koude rilling over zijn rug) weet 
waarover we het hebben. 21 februari 
2013. De ijskoude winterdag waarop 
een dispuut zo gek was te bedenken 
dat het een mooie dag was om naar 
buiten te gaan om te genieten van 
Bier, Burgers, Bacardi en BErwten-
soep. B.O.O.M. liet weer eens zien 
dat het niet uit maakt wat voor weer 
het is, buitenspelen is altijd leuk. 
Zolang je maar iets hebt om je op te 
warmen. 

De B tot de macht X borrel: Een fe-
nomeen dat voor de jongsten onder 
ons, waaronder mijzelf, nog onbe-
kend was. Met zijn allen naar buiten 
om je tegoed te doen aan alles dat B 
is. Ondanks de kou liet menig Borre-
laar zich niet uit veld slaan. Jas aan, 
muts op, Bier in de hand. Als je er 
bij was zal je het met ons eens zijn: 
volgend jaar weer!

B.O.O.M. liet weer even zien wat 
Buitenplezier Op Onze Manier is. 

Iets wat vele GEWISers aantrekt. 
Want ja, dames en heren, ook dit 
stukje wordt weer geschreven door 
een nieuwe aspirant van B.O.O.M. 
en hij is niet eens de nieuwste. Maar 
liefst drie aspi’s telt B.O.O.M. nu. 
En natuurlijk wordt ook dit stukje, 
zoals eeuwenoude traditie dat dic-
teert, een dag na de deadline ge-
schreven. Maar dit maal met goeie 
reden! Het is namelijk nationale 

B.O.O.M.feestdag! Een dag waarop 
door het hele land het bestaan van 
B.O.O.M. gevierd wordt en overal 
nieuwe B.O.O.M.pjes worden ge-
plant om te zorgen dat wij nog lang 
deze wereld groen mogen houden.

Dus vergeet vandaag niet een 
B.O.O.M. te begroeten, zijn hand te 
schudden en het liefst nog te knuf-
felen. Hij heeft het nodig, want van-
daag is het ook nog de dag dat, as-
tronomisch gezien, de lente begint. 
Maar als ik naar buiten kijk zie ik 
een laagje witte sneeuw op de kale 
bomen in mijn tuin. Dus heb je 
naaste B.O.O.M. lief, hij is de reden 
dat je naar buiten kan!

A
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In the Spotlight

Beste lezer, recent heeft de 
AV der s.v. GEWIS me be-

noemd tot KKK13-lid, en dat 
ging gepaard met een uitvoerige 
discussie. Op zich is dat niet on-
gebruikelijk. Het zou me eerder 
verbazen als de AV een besluit 
nam zonder uitvoerige discus-
sie. Deze keer was er echter een 
bijzondere aanleiding: niemand 
wist wie ik was. Daarom ben ik 
door de Supremumredactie ge-
vraagd me voor te stellen.

Laat ik bij het begin beginnen: ik 
ben al sinds 2005 student en GE-
WIS-lid. Vroeger was alles beter, 
dat spreekt voor zich. Toen klopte 
het GEWIS-lied nog: we huisten 
echt aan het eind van vloer acht. 
Er kwam op donderdagen om kwart 
over vier steevast een docent klagen 
over de geluidoverlast, omdat er voor 
de zoveelste keer iemand te vroeg 
was gaan tafelvoetballen. Vervolgens 
dronk die docent wel regelmatig ge-
zellig een biertje mee. Ah, nostalgie. 

Tegenwoordig is het niet meer zo’n 
feest: we hebben niet eens meer een 
vloer acht, en geluidsoverlast veroor-
zaken kunnen we in het algemeen 
wel vergeten, met deze beklagens-
waardig verstandig geplande borrel-
ruimte. Waarom ben ik dan niet eer-
der actief geworden? Dat kwam door 
een andere interesse van me. Naast 
informatica ben ik in 2006 ook filo-
sofie gaan studeren, in Tilburg. Laat 
ik de vragen voor zijn: ja, dat lijkt 
een vreemde combinatie, maar nee, 
op het gebied van logica en taalkun-
de valt dat best mee.

Tussen 2006 en 2009 heb ik het 
in Tilburg erg naar mijn zin gehad, 
maar omdat ik niet in Eindhoven 
maar in Tilburg op kamers zat, 
schoot mijn informatica-studie er 
nogal bij in. Pas vanaf 2009 doe ik 
weer veel bij W&I, maar door mijn 
lange afwezigheid was mijn kennis-

senkring verwaterd, en mijn rooster 
een gatenkaas. Pas na een jaar had 
ik het ritme weer enigszins te pak-
ken, en raakte ik ook weer betrok-
ken bij het Eindhovense studenten-
leven. 

Het had toen allemaal heel anders 
kunnen lopen: ik had veel eerder ac-
tief kunnen worden. In zomer 2010 
werd ik namelijk gevraagd voor het 
bestuur van GEWIS. Waarschijnlijk 
zou mijn voordracht de toenmalige 
AV ook verbaasd hebben. Zo ver is 
het echter nooit gekomen. Ik was na-
melijk net een week eerder gevraagd 
voor het bestuur van ESMG Quadri-
vium, waar ik sinds mijn terugkeer 
ook lid ben. Daar houd ik me bezig 
met een derde grote interesse: mu-
ziek. Bij Quadrivium ben ik in 2010 
aan de slag gegaan als penning-
meester.

Uiteindelijk ben ik door mijn ervarin-
gen bij Quadrivium ook dichter bij 
GEWIS gekomen. In het studenten-
cultuurleven ben ik op allerlei plek-
ken met de financien bezig geweest, 
en heb ik Sjoerd leren kennen. Toen 
hij vertelde dat GEWIS nog KKK’ers 
zocht hoefde ik geen minuut na te 
denken. Ik hoop de komende tijd 
eindelijk iets terug te doen voor GE-
WIS na zeven jaar lidmaatschap. En 
natuurlijk af en toe op (of is het in?) 
Het Dakterras te staan.
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why the departmental board initi-
ated an action where student could 
receive a borrelcard, if they showed 
me they filled it in. As far as I can 
see, this led to a higher response.

My main problem with tying conse-
quences to a questionnaire is that 
it’s not a foolproof way to grade a 
study program. Most students have 
no reference material, since they 
have only studied at the TU/e, so 
in a way, you could be punished for 
teaching students to be critical.

I hope people will think good and 
well before taking drastic measures 
to live up to the expectations of soci-
ety. We do not want InHolland prac-
tices here.

Last year mathematics scored bad 
on it, while computer science did 
well. There have been a lot of discus-
sions on how to improve this. The 
department has very little insight in 
what exactly can be improved. For 
instance, mathematics scored low 
on facilities, whereas computer sci-
ence had a good grade there. The 
only thing we could think of what 
could be the difference were the 
study spaces, so more room to study 
was made available.

 Another problem there is the low 
response. As far as we could deter-
mine, (again the department didn’t 
get the actual results), the question-
naire was filled in by few people. This 
could lead to strange results. That’s 
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Obsessed with numbers

The government is laying all 
sorts of pressure on higher 

education. We have seen this 
with the “langstudeerboete”, 
a fine for studying nominal+2 
years, and the shortening of the 
period they pay for your public 
transportation. In their view, stu-
dents should finish their studies 
faster and universities should 
force them to. 

To achieve this, the ministry of edu-
cation has made efficiency agree-
ments with the universities, includ-
ing the TU/e. In these agreements 
certain numbers are set to “mea-
sure” how well a university is doing. 
These measures include:

• Percentage of students pass-
ing their BSA (binding study 
recommendation) in one year.

• Percentage of students start-
ing in the second year, receiv-
ing a bachelor’s degree within 
four years.

• Number of students who start 
their studies here

• How well we score on a nation-
al questionnaire

Personally I think this is a very bad 
thing, but the university has no 
choice but to try and achieve these 
goals. Because if the TU/e doesn’t 
do well enough, it will be punished 
financially. The newly instated 
Bachelor College should help with 
this. All sorts of measures have been 
taken to improve efficiency, such 
as coaching, intermediate tests and 
more elective courses. The Bachelor 
College management team keeps 
track of how “we” are doing here. If a 
course has a passing percentage be-
low a certain value, the responsible 
teacher will have a serious talk with 
them. This happened for instance 
with calculus, but also with major 
courses.
 

In my opinion, the first year of stud-
ies has more goals than to gather as 
much study credits as possible, it is 
to see if the study program you chose 
is a right fit for you. If you’re not that 
good at math, you probably won’t do 
well at applied mathematics, and it 
may be better for you to study some-
thing else. This sort of selection is 
crucial to maintain a certain level of 
the program. But to achieve these 
goals, it might be needed to keep 
these “bad students” and get them 
out of here with a bachelor’s de-
gree within four years, no matter in 
which way we can. I believe we have 
to accept that some study programs 
are harder than others and be proud 
of the high level of our graduates. 
We should try to help every student 
study by creating better conditions, 
but stop when the quality of the pro-
gram is at stake.

To achieve the 4-years-bachelor 
measure, the university is thinking 
about raising the BSA to 45 credits. 
This means only students who are 
on the right track after one year, get 
to go on with their study. There is 
still a lot of discussion about this, 
but there are a lot of things to say for 
both sides of the spectrum. It is hard 
to sell that we want students to fin-
ish their bachelor within four years, 
but only require 30 credits after one 
year at open days and such.

This year the number of students 
starting at the TU/e has increased a 
lot. Many people say this is because 
of the instatement of the bachelor 
college. Truth is, we can’t really put 
a finger on why this is. Of course, 
more students equals more income, 
so the universities should strive for 
this anyway.

I found the strangest of these mea-
sures to be the score on the national 
student questionnaire. These results 
could lead to serious consequences. 
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Bouke: “Hee, dat zijn borsten.”

Christine van Vredendaal: “Meer studiepunten is meer beter!”

Christine van Vredendaal: “Neehee Jeroen, niemand wil je piemel zien!”
Rien: “Dat is niet waar!”

Jeroen van Oorschot: “Ik moet zeggen, ik ben niet per definitie homo, maar 
er zijn piemels die ik wel zou willen zien.”

Landa: “James Brown maakte goede muziek. Helaas is hij al dood.”
Bor: “Ja, dat is altijd vervelend als dat gebeurd.”

Christine van Vredendaal: “Ik ben gestopt met mij zorgen te maken over 
dingen, en sindsdien is mijn levenskwaliteit omhoog gegaan.”

(11 uur ‘s ochtends, de radio speelt Piano Man)
Bor: “Jeetje, is de borrel nu al afgelopen?”
Mark: “Ja, je wordt over tien minuten de ruimte uit gezet.”

Vincent: “Frederique, je dokter belde net om te zeggen dat je meer pizza moet 
eten.”
Frederique: “Wie is mijn dokter dan?”
Peter: “Dr. Oetker!”

Frederique: “Ik ben al eens in Duitsland geweest.”
Rick Hendricksen: “Ik ben ook wel eens in Duitsland geweest.”
Per: “Ik ben wel eens in Amersfoort geweest.”

Vincent Keltjens: “Pfffff, komen er ooit nog dingen die ik wél kan?”

Mark: “Ik had op de AV toestemming gekregen om mensen de ruimte uit te 
zetten als ze Thor-stickers plakken, mag ik Elles nu verwijderen?”
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SurroundIT: SNiC congres 2013

Om halfnegen zaten we met 
een GEWIS-delegatie van 

een man of tien in een verder 
volledig lege dubbeldekstouring-
car. Sjoerd met een rol koekjes, 
Daphne met Dennis en Jeroen 
met een lijst instructies van de 
organisatie, waar ook in gro-
te letters op stond dat hij niet 
moest vergeten “iedereen veel 
plezier te wensen.” Hij koos voor 
de persoonlijke benadering en 
sprak iedereen aan, ook de men-
sen bij GEWIS middels een tele-
foontje die kant op.

Het was overigens een touringcar 
waar in grote letters “Op naar de 
sneeuw!” op stond, en dat was dan 
ook binnen een uur gerealiseerd in 
Nijmegen, waar dikke vlokken vie-
len en de bus bevolkt werd door een 
groep mensen van studievereniging 
Thalia. Secretaris Thom Wiggers van 
die club had eenzelfde briefje gekre-
gen als Jeroen, alleen hij pakte het 
slimmer aan en wel via de intercom 
van de bus.

Eenmaal op het SNiC-congres in 
Ede aangekomen werden zaken 
direct veel toffer: we werden di-
rect onthaald met naambadges en 
goodiebags — ASML-snoepjes! To-
picus-smartphonehandschoenen! 
Bedrukte schrijfblokken! Nog meer 
spullen! Awesome.

De lezingen op SurroundIT waren 
goed gekozen: het thema “IT om ons 
heen” werd breed naar voren ge-
bracht maar zonder angst wat dieper 
in te gaan op de materie. De eerste 
spreker ging wel héél breed op het 
onderwerp in en wist op een gegeven 
moment ook te beargumenteren dat 
we binnen een aantal jaar het geld 
zullen afschaffen en terug gaan naar 
de ruilhandel. 

Andere lezingen die ik volgde, waren 
meer ter zake en gingen bijvoorbeeld 

over sensoren in de omgeving: de 
eerste over hoe je uit camerabeelden 
informatie kan halen over mense-
lijk gedrag, emotie en interactie, de 
tweede over hoe slimme systemen in 
auto’s kunnen worden gebruikt om 
door in een “treintje” over de snel-
weg te rijden het benzinegebruik 
terug te dringen. Op zich niet héél 
nieuw meer, maar tijdens deze lezing 
gingen we dieper op de techniek in 
en werd ook een kijkje gegeven in de 
richting van toekomstige ontwikke-
lingen. Zo is men nu bezig om ook 
auto’s zonder het systeem te laten 
invoegen in het treintje.

Het absolute hoogtepunt van de 
dag was voor mij en vele anderen 
de lezing van NS: Leon Jansen, hun 
hoofd IT, hield een erg inspirerend 
verhaal over hoe NS bezig is de reizi-
gers beter van dienst te zijn en per-
soonlijke reisinformatie te bieden. 
Van alle sprekers was hij degene die 
het best de doelgroep wist aan te 
spreken, bijvoorbeeld door voor te le-
zen wat het internet over hem dacht. 
“’Stelletje tering apen’, dit staat op 
kwaliteitssites als Dumpert en Fok.” 
De dingen die hij op het scherm 
voorbij liet komen (“hier komt nog 
een officieel persbericht over hoor, 
maar ik laat het jullie vast zien”) en 
vertelde (“Dit mag ik eigenlijk niet te 
hard zeggen, maar het is wel zo.”) 
waren nieuw, en technisch ook in-
teressant. Zo ging hij dieper in op de 
techniek achter het systeem dat live 
laat zien waar er nog plek is in de 
trein en schuwde hij vragen uit de 
zaal ook niet: zo weten wij nu waar-
om er niet +1 op het scherm boven 
het perron staat, waarom je er nooit 
achter komt als er in Nederland een 
lama op de rails ligt en waarom je 
een probleem hebt als je op een druk 
moment naar Den Helder wil.

Dat laatste is sowieso één van de 
gaafste dingen aan een evenement 
als SNiC: je bent de hele dag onder 

de pannen met gelijkgestemden. Op 
weinig andere plekken kom je ie-
mand tegen met een “ik dans niet 
maar heb wel algoritmegevoel”-shirt 
of kun je uitgebreid ingaan op de 
wiskundige kant van handen dro-
gen. 

Eén van de vette dingen aan de 
CineMec-bios als congreslocatie — 
sowieso al een heel tof gebouw — is 
overigens dat de grote zaal een sta-
len bak is. Dat betekent dat hij als 
een kooi van Faraday werkt, waar-
door je binnen in de zaal geen bereik 
hebt, waardoor je geen last hebt van 
piepende telefoontjes tijdens lezin-
gen en films! Awesome!

Na alle lezingen meegemaakt te heb-
ben, met allerlei recruiters gespro-
ken te hebben, een biertje gepakt te 
hebben met mensen uit Amsterdam 
en Twente en diverse gangen lunch, 
koffie en thee werd er in de foyer 
een uitgebreid dinerbuffet geser-
veerd. Dat is namelijk ook een van 
de vette dingen aan SNiC: je betaalt 
vijf euro voor een entreebewijs en 
wordt vervolgens met een gratis bus 
opgehaald en de hele dag verder op 

de kosten van de sponsors onthaald, 
inclusief maaltijden, borrel en een 
gigantische hoeveelheid gratis spul-
len. Dat doet me nog minder begrij-
pen dat de GEWIS-delegatie maar zo 
klein was: als je het niet doet om-
dat je er veel van kunt leren en het 
een bijzondere dag is, beide doelen 
bereikt overigens, dan is het alsnog 
een fantastische manier om vijf euro 
in twintigvoud terug te verdienen. 
Waarom doen zo weinig mensen dat?

De busreis terug was een koninklij-
ke afsluiting van een keizerlijke dag. 
Dit keer was “Op naar de sneeuw!” 
ook zeker niet onterecht, want heel 
Eindhoven was wit bij aankomst, 
maar veel treffender was dat we een 
buschauffeur hadden die zeker wel 
GEWISser had kunnen zijn. Heeft 
er iemand anders ooit in een tou-
ringcar gezeten waar DJ Paul Elstak 
werd gedraaid? I think not. Het was 
ook heel onderhoudend om Jeroen 
al zittend de Macarena te zien dan-
sen. Al met al waren we tegen half 
elf weer in Eindhoven, moe maar 
voldaan, en kunnen wij allen al niet 
wachten tot volgend jaar. Gaan jullie 
dan ook mee?

I
N
F
I
M
A

(Over autotheorie)
Mart: “Volgens dit boek zou je voor elke heuvel moeten remmen omdat er 
misschien iemand aan komt! Dan kan je in Zuid-Limburg toch überhaupt 
geen autorijden?”

Landa: “Wie komt er in ‘Je Moeder’?”

Tanir Ozcelebi concludes his explanation of torrents “... and Alice and Bob 
can share happily ever after.”

Beveiliger kijkt ‘s avonds bij GEWIS naar binnen en zegt tegen Anne Eggels: 
“Hee, kan jij het hier wel aan met vier mannen in een ruimte?”

Jeroen belt met een pizzaria: “Hoi, laatst had ik pizza’s bij jullie besteld. 
Welke maat pizza’s was dat ook alweer?”

Rob Hoogerwoord: Vroeger kwam ik met mijn uitspraken nog wel eens in de 
Supremum, maar de Supremum spionnen zullen wel wat anders te doen 
hebben.

Bor: “Jasper, zit je nou ook echt dropmunten te eten! Zeeuw!”
Jasper: “Zwart geld! Hahaha!!”
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Jongste van de BAC

Waarde leden, samen met 
Saskia ben ik het jongste 

lid van de BAC, iets wat ik ervaar 
als een hele eer. In tegenstelling 
tot wat sommige mensen mis-
schien verwachten, is het jong-
ste lid zijn een voorrecht!

Voor mij is het namelijk de eerste 
keer dat ik de jongste ben: ik ben 
altijd één van de oudsten van de 
klas geweest, ik was een late leer-
ling, en ik ben de oudste van drie 
zussen. Maar wat het mooiste is van 
het jongste lid zijn, is dat het groot-
ste gedeelte van alle avonturen die 
je met de BAC gaat beleven nog voor 
je liggen.

Zo kan ik jullie vertellen dat we de 
afgelopen tijd een paar puike bor-
rels hebben gehad. Elke aanwezige 
die nog herinneringen heeft aan de 
borrels zal dit kunnen bevestigen. 
Maar, omdat dit stukje gaat over de 
momenten die nog gaan komen, wil 
ik me daarop gaan richten.

Er zijn namelijk nog heel veel dingen 
om naar uit te kijken. Op het mo-
ment dat ik dit schrijf, zal ik bijvoor-
beeld mijn eerste BAC-lustrumweek 
nog mee moeten gaan maken. Bo-

vendien zal ik mijn eerste Geschwis-
terborrel als lid mee gaan maken. 
Maar er zullen ook nog grotere en 
belangrijkere gebeurtenissen gaan 
komen die niet jaarlijks (of tweejaar-
lijks) terug zullen keren.

Zo zal de voorzitter, Joey, onder wie 
ik feut én lid ben geworden helaas 
aftreden. Ik wacht nu vol spanning 
af hoe zo’n verkiezing er in werke-
lijkheid aan toe zal gaan en wie onze 
nieuwe voorzitter zal gaan worden. 
Daarnaast zijn er twee oude lullen, 
ook wel bekend als Joey en Rob, die 
dit jaar hun lustrum zullen vieren. 
Moge het duidelijk zijn dat dat ook 
een prestatie van formaat is. Maar, 
met het oog op de toekomst, is er 
een ding het allerbelangrijkst: onze 
borrels zullen zeker zo puik, zo niet 
puiker dan in het verleden worden.

Er liggen nog een aantal prachtige 
evenementen in het verschiet en wij 
als BAC verzekeren jullie ervan dat 
deze borrels jullie wildste dromen 
zullen gaan overtreffen. Daarom wil 
ik iedereen uitnodigen in grote geta-
len naar de komende borrels te ko-
men en met ons te genieten van een 
overheerlijk getapt biertje. Proost!
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The champions of 2013 are here!

When my Mexican fellow 
Frederick (on the right) 

asked me to team up with him 
to join the Social Pong organized 
by SCIFI on March 4th, I was 
already getting excited since 
I was used to playing it during 
the times I lived in Florida. The 
next question goes: Pepperoni 
or Salami? Apparently, they have 
pizza as well. I could only say: 
I don’t mind as long as it’s not 
with mushrooms please! I was 
thinking: beers and pizza - this 
organization can’t go wrong.
 
On Monday evening, after working 
on the assignments in MF, we went 
to the bar and started drinking a few 
beers while eating pizzas so that we 
could ‘focus better’ on the tourna-
ment. The GEWIS bar was full of 
people from the Netherlands and 
many other countries. 

There were 16 teams in total, and we 
had to play with 3 teams in order to 
qualify from the groups. We won all 
three games. Luckily, there were not 
any Americans participating! 

In the semi-finals, we had to play 
against two Dutch guys who were 

doing quite well until they played 
against us. One of these guys, 
Frank, later became a friend of us to 
head to Stratum after the event! 

And it was the time for the final 
game. The team we were playing 
against were our friends whom were 
actually convinced by us to join the 
tournament. Ken and Viktor are at 
the other side of the table, thinking 
that they would win the champion-
ship. Once again, they hadn’t played 
with us yet! 

After winning the title with a solid 
victory, Christine asked me to write 
about my experience about beating 
everyone at the event and I gave her 
my e-mail address. An e-mail hap-
pened to arrive to my inbox two days 
later, from her: ‘keep typing your 
email wrong…’ Well, not my fault 
that we were good at beer pong and 
had to play more games (and conse-
quently drink more beer), right? 

Here you go Supremum with my 
experience during the event. Well, I 
won’t tell about Stratum afterwards. 
However, as the name of our team 
explains, it was: ‘Geen Probleem!’
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De moeder van Dennis na de P-uitreiking: “Jij gaat je eerst thuis omkleden 
hoor, ik wil geen epic meal time zolang je een pak draagt.”

Jeroen: “Ik heb gepraat met Rik en Ma... Ma... Ma... Me... Jos!”

(Tijdens een BV)
Anne: “Ik ben gisteren naar de tandarts geweest en die...”
Iedereen: “Heeft je gaatjes gevuld.”
Anne: “... heeft een kwart van mijn gaatjes gevuld.”
Iedereen: “Bah!”
Jeroen: “Hoeveel?”

Edwin van Endhoven: “Hè Jeroen, even twee dingen, ten eerste heb je een 
sleutel op je hoofd liggen en ten tweede heb jij dat boekje al af?”

(Frank en Jeroen blijken een ultieme match te zijn qua sterrenbeelden)
Jeroen: “Dan hoeven we alleen nog maar een leeuw te vinden en dan hebben 
we een wilde nacht! Oh, mijn mama is een leeuw!”
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Fruity road

A long time ago in a forest 
far far away lived a cyclops 

called Siweg. Siweg always had 
one big problem, everytime he 
had to go to the village to go 
shopping he had to take the infa-
mous magical fruit avenue. This 
road got its name because it was 
littered with magical fruit trees 
which continuously have fruit 
sprouting from their branches.

One would think that this would be 
great, trees which give fruit all the 
time. But the problem is that every 
tree has a certain maximum num-
ber of fruit it can hold and every last 
piece of fruit has to be eaten in order 
for Siweg to pass also, the fruit dies 
after only a couple of seconds after 
which the tree has to start growing 
it’s fruit again.

Luckily for us Siweg has some spe-
cial abilities of his own. Like every-
body knows, cyclopses are great eat-
ers and Siweg is no exception. He is 
known as one of the hungriest guys 
in the entire region and can swallow 
whole pigs if it is necessary, so he can 
make short work of eating the fruit. 
Also he is really good at accelerating 
or slowing down, his maximum ac-
celeration is equal to 0.25m/s2 and 
his stopping is even better: he can 
slow down to any speed he likes in-

stantly. The only thing he can’t do 
is maintain speed, he has to either 
speed up, or slow down.

Also since Siweg is not a Comput-
er Science or Math student, so he 
simply sucks at calculating. That is 
where you come in. Your task is to 
calculate the exact steps that Siweg 
has to take (accelerate for n seconds, 
slow down to speed m etc.) you can 
assume that he is such a quick eater 
and the trees react so quickly, that 
when Siweg arrives at a tree he does 
not have to slow down and can even 
continue accelerating while eating 
and the tree will still let him pass.
Since of course the village knows 
about the troubles with the magical 
fruit avenue they have assigned the 
local wizard Lemagrag to give up-
dates on the state of the road at any 
given time. Siweg reads this report 
of Lemagrag and gives it to you, his 
human calculater to solve. On the 
sheet of paper he gives you is the fol-
lowing information.

So please, help Siweg, he wants the 
most optimal way of getting to the 
village. You can send your answer 
to puzzle@gewis.nl and like us Siweg 
likes originality, so if you can make 
your answer original it has better 
chance of winning.

Winners 45.1 and 45.2

We received a beautiful solution pro-
vided by Marcel Visser, which we 
have selected as the winner of the 
puzzle of Supremum 45.1. He even 
made some art with it!

Unfortunately we did not receive any 
submissions for the puzzle in edition 
45.2! 

Tree # # fruit to eat Fruit / sec time the fruit 
is eatable

Distance to previous 
tree

1 18 5 51 410

2 22 8 52 238

3 13 3 42 15

4 11 9 50 286

5 16 4 58 159

6 13 6 23 77

7 40 1 26 72

8 37 1 58 362

9 24 4 30 141

10 13 7 35 471

11 25 8 47 156

12 34 5 24 24

13 38 8 60 120

14 37 2 54 368

15 13 8 53 45

Siweg’s problem

I
N
F
I
M
A

(Op de BV na de Geschwisterborrel)
Rien: “Heeft Gerard nog geneukt?”
Edwin: “Hij heeft een vriendin, dus dat lijkt me stug.”

Edwin van Endhoven: “[EJC 13-2] is echt gewoon MIJN commissie, B.O.O.M.-
groene truien met Best1213-rode logo’s.”
(even later) “Ik wou dat ik eerstejaars was...”

Landa: “Kan ik me nog inschrijven voor AC bowlen?”
Iedereen: “Je zit zelf in de AC!”

(Over de poster van EJC13-2)
Mart tegen Bor: “Als het een man was zou je hem doen hè?”
Bor: “Wie, Tim?”
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mige astmapatiënten. Als vereniging 
moeten we iedereen welkom kunnen 
heten en hebben we moeten kiezen 
een nieuw onderkomen te zoeken 
voor onze vogeltjes.

Bier en Tieten hebben een nieuw 
thuis gevonden bij Merel Suijker-
buijk in Roosendaal. Daar zijn ze 
goed terechtgekomen bij hun andere 
grasparkietjes en wordt er met veel 
liefde voor hen gezorgd.

Ondanks dat we weten dat we een 
fijn nieuw thuis voor ze gevonden 
hebben en dat ze daar een mooi 
nieuw leven opbouwen blijven we ze 
toch missen. Wanneer je als eerste 
’s ochtends binnenkomt wordt je 
nu begroet door een volledig stille 
ruimte. GEWIS blijft een mooie ver-
eniging maar GEWIS heeft toch een 
beetje kleur verloren.
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In memoriam volatorum

Kortgeleden hebben wij als 
GEWIS afscheid moeten ne-

men van onze twee gevleugelde 
vriendjes, Baron Asturias Diego 
Bièrra en Tsarina Minka Svetlana 
Tietenova, beter bekend onder 
de kortere namen Bier en Tie-
ten. In herinnering aan hen die 
verdwenen zijn willen wij in dit 
stukje een aantal herinneringen 
aan onze lieve diertjes ophalen.

Bier en Tieten zijn bij de vereni-
ging gekomen als cadeau van het 
28e bestuur aan het 29e bestuur. 
Sindsdien zijn ze met wisselend en-
thousiasme steeds aan het volgende 
bestuur doorgegeven om te verzor-
gen.

Toegegeven, het houden van twee 
vogels is stiekem best veel werk en 
een mogelijkheid om ze stil te krij-
gen is door menig persoon gewenst 
geweest. Ik ben regelmatig GEWIS 
binnengekomen waar een gestrest 
(oud-)bestuurslid ze uit het be-
stuurshok had gezet. Desondanks 
waren ze de liefste vogels die we ons 
maar konden wensen. Ook bij men-
sen die tussen het studeren door een 
potje kaarten waren ze erg populair.

In onze ruimte in het Hoofdgebouw 
mochten ze ’s middags altijd door 
het hele commissiehok rondvliegen. 
In het Metaforum hadden we deze 
luxe niet en hebben ze een tijdje al-
leen maar in hun kooitje gezeten. 
Nadat hun veren iets waren ingekort 
kregen ze meer vrijheid. Ze gingen 
de hele dag op hun kooitje zitten en 
leerden ook op handen, schouders 
en schermen te zitten. Ze werden 
ook vaak meegenomen om pauze-
rende mensen gezelschap te houden.

Wanneer andere besturen op bezoek 
kwamen om onze ruimte te aan-
schouwen lieten we ze ook altijd met 
Bier en Tieten kennismaken. Een 
anekdote die al enkele jaarboeken 
gehaald heeft is de keer dat Bier zijn 
toevlucht zocht tot de broekspijp van 
onze voorzitter. Het ambitieuze dier 
slaagde er vervolgens in om steeds 
hoger op te komen tot hij tenslotte 
uit Rick zijn gulp gehaald moest 
worden.

De verhuizing naar het Metaforum 
heeft de vereniging veel opgeleverd. 
Een nadeel van dit nieuwe gebouw 
dat de combinatie vogels en ventila-
tie luchtklachten oplevert bij som-
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(Wessel houdt een speech over kansen grijpen)
Arjeh Cohen: “Bedankt Wessel, mijn vrouw en ik gaan ons vanavond direct 
aanmelden voor Lingo.”

Rick aan de telefoon: “Hallo, wij vroegen ons af of jullie misschien een harde 
bezem hadden die wij mogen lenen.”
Christine van Vredendaal: “Ik heb wel een ‘harde bezem’ voor je!”

Edwin van Endhoven: “AAAAaa telefoon, daar word ik zo moe van.”

Michael Philips: “Een meisje meevragen om te shoppen is normaal, maar een 
jongen meevragen is gay, he Simon?”
Simon: “Maar je hebt me al eens meegevraagd om met je te gaan shoppen!”

Prokert tijdens college Analyse 2: “Als ik ooit eens in mijn zondige levens-
wandel in de hel terecht kom, dan vrees ik dat ik daar de hele dag van dit 
soort determinanten moet uitrekenen... En dan is het alvast maar goed om 
te weten hoe je dat effectief doet.”

Broertje van Bor in de trein na de Geschwisterborrel:
“Ik vond het wel kinderachtig dat ze zo op mijn studie reageerden, ‘Geschie-
denis’ begint ook met GE...”

Daan: “Het is twee uur en Sako is gestopt met drinken... En begonnen met 
zuipen.”

Op het scherm van Ylona: “Begroting GEWIS-vrouwenavond + Daan”

Puck: “Waarom heb je d’r nummer nou niet gevraagd!? Ze doet PABO, die 
zijn echt suuuupermakkelijk!”
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• Friday April 26th 2013
Batavierenrace

• Friday May 3rd 2013
GEPWNAGE LAN 5.0

• Wednesday May 8th 2013
GEMOLD-weekend

• Friday may 31st 2013
B.O.O.M. Buitenlands Weekend

• Friday July 6th 2013
Legendarisch Zeilweekend 
2013

Our social drink (borrel) is held 
every Thursday from 16:30 until at 
least 7 at GEWIS (MF 3.155).

For more information on GEWIS 
activities see:
http://www.GEWIS.nl/agenda

Would you like to write an article 
for the Supremum? You can! Write 
an interesting article and send it to 
Supremum@GEWIS.nl or give your 
article to one of the editors.

So, have you experienced some-
thing fun, heard a good joke, want 
to say something about a subject, 
want to tell us about activities you 
particepated in at GEWIS or some-
where else, know a difficult puzzle, 
have heard a funny or wise quote or 
you want to see one of your essays 
printed...? Let your creativity run 
wild and send it in!

The editorial committee asks ev-
eryone to collect as many infima as 
possible and submit them at gewis.
nl/infima. So does a teacher give a 
strange statement, your fellow stu-
dent babbles something hilarious? 
Please send them in today!

Quinity ......................... Front cover
Studystore ........... Inside back cover
ASML .............................Back cover
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Kip-Spinazie Risotto

Ook in het voorjaar is er niks 
lekkerders dan met een 

heerlijke maaltijd een zware 
dag studeren af te sluiten. Of je 
juist op te laden voor die zware 
avond studeren die komen gaat. 
Dit keer daarom een lekker fris 
recept!

Als je alle Chicken-Tonight varian-
ten inmiddels wel geproefd hebt, 
de droge rijst je de neus uitkomt, of 
als je nog een restje wijn hebt staan 
van die heerlijke feestavond van de 
dag er voor, of om welke andere re-
den dan ook (want elke reden, is een 
goede reden), dan is dit een ideaal 
recept. En ben jij zo’n boer die nie 
vreet wa die nie kent? Dan weet je 
niet wat je mist!

Ingrediënten (4 pers)
1 kleine ui
1 rode paprika
3 tenen knoflook
200 gr risottorijst
500 ml kippen bouillon
75-100 ml witte wijn
250 gr kipfilet in stukjes
300 gr verse spinazie
1/2 flesje kookroom
20 gr padano/parmezaanse kaas
peper en zout

Snijd de ui en de paprika in kleine 
blokjes. Pers de knoflook en fruit 
deze samen met 
de ui in een hoog 
pannetje met een 
scheutje olie. 
Voeg de paprika 
en de risottorijst 
toe en roer door. 
Bak op middel-
matig vuur tot de 
rijst glazig begint 
te worden. Voeg 
nu twee derde 
deel van de bouil-
lon toe, samen 
met de wijn. Voeg 
(indien nodig) de 

overige bouillon toe en kook de risot-
torijst gaar. Bak ondertussen in een 
koekenpan de kip in een scheutje olie 
rondom bruin. Leg dit even apart op 
een bord en bak nu in dezelfde koe-
kenpan de spinazie. Zoals je ziet zal 
de spinazie enorm slinken. Mocht 
je de hele bladeren te groot vinden 
om te bakken, dan kun je ze gerust 
in reepjes snijden. Je hoeft ook niet 
alle spinazie in een keer te bakken, 
in kleine porties is het iets makkelij-
ker roeren. Als de spinazie is uitge-
bakken en volledig is geslonken mag 
de koekenpan van het vuur. Wacht 
tot de risottorijst gaar is (controleer 
het vochtgehalte zo nu en dan!). Als 
je teveel vocht hebt toegevoegd, is de 
rijst al gaar voor het meeste vocht is 
verdampt. Giet in dat geval het over-
tollige vocht af, maar probeer dit te 
voorkomen! Als je te weinig vocht 
hebt toegevoegd begint de rijst aan 
de bodem vast te bakken en zal deze 
verbranden en uitdrogen. Houd de 
rijst dus goed in de gaten als je nog 
nooit rijst hebt gekookt. Na een paar 
keer gaat het vanzelf goed... Als de 
rijst gaar is, roer je de spinazie en 
de kip, samen met de room en de 
geraspte kaas, door de rijst heen. 
Breng het alles op smaak met zout 
en peper.

Eet smakelijk!
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The Supremum is the magazine of 
study association GEWIS and is 
published 4 times a year with a cir-
culation of 1450 copies. The Supre-
mum is distributed to all students 
and employees of the Department of 
Mathematics and Computer Science 
of Eindhoven University of Technol-
ogy.

Editorial committee
Rob van Wijk
Sebastiaan Candel
Jasper Landa
Ylona van Meeuwenberg
Simon Koop
Sjoerd van Bavel
Edwin van Endhoven 
Mart Pluijmakers (editor-in-chief)

Postal address
Study association GEWIS
Attn. Supremum
MF 3.155 Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040 - 247 2815
supremum@GEWIS.nl
www.GEWIS.nl/~supremum/

Advertisements
For advertising in the Supremum 
please send a message to the PR-
officer of the association, Edwin van 
Endhoven, at prf@GEWIS.nl. Phone 
number and address are the same 
as above.

Copy
Articles can be supplied as a simple 
textfile (ASCII). For Word Documents 
applies: “Save as” text with line 
breaks (tekst met regeleinden). Fig-
ures / images for pieces in consulta-
tion with the editors placed. Articles 
supplied in others ways can and will 
be refused.

Accountability
The author of an article is responsi-
ble for the content and scope thereof. 
The content and scope of an article 
do not necessarily reflect the opinion 
of the editorial committee or study 
association GEWIS. Anonymous ar-
ticles are placed under the responsi-
bility of the editorial committee.

Authors of articles give permission 
to the editorial committee to publish 
the article in any form they choose.
The editorial committee reserves 
the right to reject submitted items, 
shorten or change them as long as 
the essence of the piece is not af-
fected.

Technical information
Font.................  Bookman Old Style
Formatting  ..... Adobe InDesign CS5
Printing  ................... Drukerij Snep
Circulation ...................  1450 units
 
Thanks to
All writers for their articles, our 
sponsors and everyone else who has 
helped with creating the Supremum.
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Frank drinks hot coco
Picture:  Peter van Heck (GEFLITST)
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