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Dear reader, a new semester 

has started.  Hopefully you 
have enjoyed the introduction 
week just as much as we did. We 
certainly had a hard time to live 
it down. 

This wonderful week of various ac-
tivities caused all new students 
getting to know Eindhoven and the 
TU/e, as a side effect it also caused 
a picture collage by yours truly on 
page 18, the pictures are, as always, 
by GEFLITST who have spent the 
week after the intro sorting pictures.  

With this generation of new students 
we realise everything is always in 
motion. Recently I attended a lecture 
by the CEO of Ryanair who quoted: 
“Change is the only constant”. Like 
the faces of our freshmen also our 
board has changed. You see the new 
chairman Jasper making his chair-
man’s notice debut. The entire new 
board is introducing itself in their 
introductory pieces on page 5.

Just like the association our maga-
zine is also in motion. Tom Nijhuis 
has graduated and ceased his co-
lumn GEWIS en waarachtig. Tom 
has written wonderful articles for us 
for 2.5 years. We will certainly miss 
his writings but I’m certain his suc-
cessor, Bor the Kock, has a lot of in-
teresting stories to tell. You can find 
his story on page 16.

With everything changing it is very 
important to us, to stay in touch 
with you, our readers, what do you 
think of our magazine? You are he-
reby invited to let us know what 
you would like to see. You can tell 
us when you see us, a good moment 
would be at the borrel, or by e-mail 
to supremum@gewis.nl.
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A new beginning

Dear GEWIS members, in your 
hands you are now holding 

the very first Supremum edi-
tion of the new academic year. 
I am very proud to be the new 
chairman of GEWIS and this lit-
tle piece of text is meant for me 
to write about my views and fin-
dings as the GEWIS chairman. 
 
Firstly, I would like to thank the  
31st board for their effort last year 
by running GEWIS, but especially 
I would like to thank Rick Staals, 
my predecessor, for his professional 
and personal support up to this very 
day. He has been and still is soli-
dary and loyal towards his friends 
and colleagues. A characteristic 
that is not self-evident among the 
people you will meet during your 
education here as well as later du-
ring your career. So thank you Rick, 
you should be proud of yourself. 
 
Secondly, when reading this, the 
first exam period has ended and 
hopefully you have got your grades 
back and passed all of your cour-
ses. For the exam veterans among 
us it should be no news for you that 
you are steadily getting closer to fi-

nishing your Bachelor or Master and 
you are doing great. For freshmen: 
the grades of your first exam period 
could statistically indicate the com-
patibility between you and the edu-
cation you are attending, although 
the sample of grades is probably 
too little to predict your study pace. 
Like the Dutch say: “In het verleden 
behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst!”, which 
means that you should always keep 
on working hard and do your best 
even though you have achieved great 
results in the past. So do not get 
discouraged if you fail your exams, 
because we have all been there. 
 
Lastly, there are many borrels and 
activities yet to come in the remai-
ning three quarters of this academic 
year and I hope that this year will en-
rich your mind even more, that you 
will progress nicely in your studies 
and I hope you will drink many beers 
with me after 16:00, because I like 
having conversations accompanied 
by glasses and bottles filled with the 
seductive golden fluids of insobriety. 
 
Landa

Jeroen U
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We’re SCIFI!

Hi, we’re SCIFI, the Student 
Committee for Internatio-

nals Facilitating Integration! 
We’re a committee of GEWIS 
which tries to organize events, 
get drunk and all that other good 
stuff, but with an emphasis on 
introducing the international 
students of our department to 
GEWIS as a whole, through orga-
nizing events to that effect.

In that vein, we’ve organized an In-
ternational Borrel (weekly drinking 
event) recently where we had cheap 
shots from around the world to give 
people a taste of different cultures! It 
was an absolutely fantastic success, 
with plenty of alcohol consumed 
during the extended borrel, and we 
hope to further expand our commit-
tee to do even more great events like 
this one was! The last International 
Borrel was in March 2012, and we 
felt it was well past time to have 
another. Speaking of getting drunk, 
we also have a few more events co-
ming up for the more alcohol-min-
ded members of GEWIS, such as our 
annual Social Pong tournament! For 
those of us who prefer our events 
slightly more sober, we also have 
activities that aren’t necessarily re-
lated to getting tipsy. Just last week, 

we organised  a bike ride around 
Eindhoven following the unique 
“Lichtjesroute”, an event unique to 
our city where a path is lit up with 
thousands of lights for only a few 
weeks in the year in celebration of 
the liberation of Eindhoven during 
World War II. The route covers about 
25km, which this year we managed 
to race through in approximately 
two and a half hours, despite a bit of 
rain towards the end!

We’re looking to continue other 
events that we began last year, such 
as various holiday themed excuses 
to eat deliciously unhealthy food 
such as Thanksgiving and Christ-
mas dinners. Finally, when the 
weather gets better, we hope to try 
introduce some different sports! We 
did a game of Cricket last year, and 
we are entirely open to suggestions 
for new activities (or do the same 
ones as well). In short, we at SCIFI 
invite you to join us and help you do 
the things that you find awesome! 
We’re always looking for new mem-
bers to join our committee especi-
ally in light of the English language 
bachelor courses, and we’re  also 
looking forward to spend next year 
making GEWIS a more comfortable 
place for international students.
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Introduction 32nd board

Dear GEWIS members, I would 
like to introduce myself, 

Jasper Landa, as this academic 
year’s chairman of GEWIS. In 
July I have been installed and 
from then on the 32nd board is 
running GEWIS. As chairman I 
make sure that questions, ad-
vice and input from our members 
are nicely processed within the 
board- and members meetings, 
over which I both preside. I also 
attend a lot of external meet-
ings, for example, with the other 
study associations of the TU/e 
and the mathematics & comput-
er science study associations 
of other universities across the 
Netherlands.

I am still 21 at the time of writing, 
though when you are reading this 
introductory text about me now, 
I will already be 22. I was born in 

Jasper Landa
Terneuzen, Zeeland and I spent all 
of my youth there. Through my teen-
age years I noticed that mathemat-
ics became my speciality among the 
subjects I attended at my secondary 
school, the Zeldenrust-Steelant Col-
lege. Hence that the available choic-
es of universities - here in The Neth-
erlands - were Delft and Eindhoven, 
of which the latter I evidently chose.

Now I am a 4th year bachelor stu-
dent in mathematics and I am al-
ready setting up my bachelor pro-
ject. Time flies when you are having 
fun in one of the smartest regions 
in the world. Writing this I am de-
tecting that nostalgic thoughts, cap-
tioned with phrases like “bygone 
times of yore”, are creeping up on 
me. So I guess my message for the 
freshmen is: you will for sure build 
up a pile of epic stories for genera-
tions to hear, as long as you are will-
ing to celebrate and open your mind 
to the members of GEWIS.

Willem Mouwen

When I tell an uninformed 
person that I am the secre-

tary of a study association, they 
have a simple idea of my daily 
business. They assume that I 
handle incoming and outgoing 
(digital) mail and that I create 
minutes of most of the meetings 
I attend. These are indeed two 
of my tasks, but there is more. 
Taking care of the available offi-
ce supplies, keeping the archive 
up-to-date and managing the 
memberships of everyone are 
three other core tasks.

My name is Willem Mouwen, I was 
born 21 years ago in a village called 
Bergeyk. Since I have no siblings I 
was able to make excessive use of 

our family’s computer. It helped me 
create an early interest in comput-
ers and eventually led to my choice 
of studying Computer Science.

Ever since I started my study at 
the university I have been involved 
with GEWIS and her committees, 
especially the more technical ones. I 
enjoyed the work I could do and the 
atmosphere at GEWIS. The choice to 
become a board member was easily 
made. After a few talks with my fel-
low board members, I knew I would 
best fit in as secretary.

I have been secretary for a couple of 
months and I guess that most of you 
have an idea of what I do. For those 
who do not, after reading this text, 
feel free to approach me at GEWIS. 
I recommend the social drink as the 
perfect time for some chit-chat!

Jos MangnusDear GEWIS members and 
other readers, in this piece I 

will introduce myself and hope-
fully make it a bit more clear on 
what GEWIS and GEWIS’ money 
can do for you and what I, as 
current treasurer, do on a day to 
day basis. 

My name is Jos Mangnus and I was 
born on the April 18th 1991 in the 
beautiful little town of Biervliet. My 
first couple of years were pretty calm 
and I went to a local school called 
“De Komme” where I learned the ba-
sics like counting and the alphabet. 
During the second grade, my father 
decided a three year job in Leipzig, 
Germany would be a good idea and 
so my whole family moved to another 
little village, called Göhrenz. Whilst 
living in Germany I went to the Leip-
zig International School, where after 
a little while of understanding abso-
lutely nothing, I learnt some English 
and German. After three years I re-
turned to Biervliet to continue my 
basic education at De Komme. 

Here I had a number of years to 
completely forget everything I 
learned about English and German 
and relearn Dutch. After elementary 
school, I went to a secondary school 
called the “Zwin College” in Oost-
burg. Here I developed a passion 
for the exact sciences and became 
mostly interested in the technical 
courses. This meant, choosing a 
lot of courses with a direct connec-
tion to technology and within these 
courses I became especially interest-
ed in Computer Science. Enschede 
was too far away and Eindhoven 
seemed more “gezellig” than Delft, so 

I chose to go to the TU/e to study 
Computer Science. Here I became a 
member of GEWIS and after a while 
I decided to become active through 
the BAr Committee. One thing led to 
another and now I’m treasurer of the 
32nd board of GEWIS. 
But what does me occupying the 
most important position within 
GEWIS mean for the average mem-
ber? I keep track of all the financial 
aspects within GEWIS, except for 
the PR side of things and make sure 
any money spent, is spent responsi-
bly and efficiently. When you have a 
good idea for a GEWIS activity and 
you want to spend GEWIS money on 
it, you have to propose a budget for 
the activity and submit it to me. At 
first, I examine this budget and then 
put it to the test with the rest of the 
board. If we find it lacking too much, 
you’ll get a list with complaints and 
other things we missed in the budg-
et and you can try again. Otherwise 
we will approve it and you can start 
organizing your super awesome ac-
tivity. Once you have finished your 
activity and the realization has been 
approved as well, you can start 
claiming GEWIS money. 

With this little piece I hope to have 
informed you on how you can start 
spending GEWIS money. If you have 
any questions about budgets, ac-
tivities, money, bookkeeping, mon-
ey, books, money or being a board 
member, you can find me in the 
GEWIS room most of the time or on 
the other end of pm@gewis.nl
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Christine: “Ik weet niet wat een bewijs is”

Frank: “Ik heb alle palen in de bunker alweer gehad.”

Frank over Emile Aarts: “Wie is dat? De vervanger van Job Cohen?”

*Simon heeft het over zijn paalfitness lessen en lenigheid*
Vincent: “Wat heb je nou aan lenig zijn?”
Anne: “Lenig zijn is wel handig voor meer dingen...”
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Pieter Kokx

Google has thousands of ser-
vers and stores most pieces 

of data on at least three of them, 
in separate data centers. Becau-
se of this redundancy, google is 
virtually never unreachable and 
always fast. In the GEWIS-board, 
we also have some redundancy. 
Since our chairman is not al-
ways available, we have a Vice-
Chairman (or “Redundant Chair-
man”) to fulfill his duties if that 
is neccesary. This year I am the 
Vice-Chairman of GEWIS.

That does not imply that when Jas-
per is fulfilling those duties, I sit 
around GEWIS playing video games. 
I am also responsible for the well-
being of all the great committees 
that GEWIS has. For which I organ-
ize VV’s (voorzittersvergaderingen, 
or in english, Chairmen meetings), 
meetings with the Chairmen from 
all committees. These meetings are 
held to improve communication and 
to solve problems that arise between 
committees. And of course I provide 
guidance for the three EJCs (first-
year committees).

Alright, I was supposed to introduce 
myself? Well, my name is Pieter 
Kokx and I was born in Breda on 
23 Januari 1992 (which means I’m 
21). I grew up in Alphen (not to be 
confused with Alphen aan de Rijn), 
a small town in Noord-Brabant, near 
Baarle-Nassau. I had a great time 
at my high school (st. Odulphusly-
ceum in Tilburg). But I especially 
had a great time at home, spending 
my time learning how computer pro-
gramming works.

After graduating from high school, 
I went to study “Technische Infor-
matica” at Fontys. Since that was 
too easy, I moved on to study Com-
puter Science here at the TU/e in 
2010. Here I first found out about 
GEWIS and I immediately liked it. As 
a first-year student I joined the EJC 
and I have been an active member of 
GEWIS since then.

I hope I have given you an insight 
into who I am and what I do at 
GEWIS. If you want to get to know 
me better, don not hesitate to stop 
by GEWIS and talk to me!

YOLO! When you hear some-
body shouting that phrase 

I’m usually somewhere near. 
Sometimes because there is a 
company calling me, but usual-
ly because I put Miley Cyrus up 
again at GEWIS. 

The first thing leads me to my role 
of PR-officer which has been be-
stowed upon me within the 32nd 
board. Since you’re probably not too 
interested in that aspect of my daily 
life, I’ll keep things short regarding 
that matter. Like my homie 50 Cent 
says “get rich or die tryin’”, and that 
is exactly what I do because I close 
sponsorship deals between compa-
nies and GEWIS. Pimpin’ ain’t easy, 
but I’m taking this role very serious 
so we can enjoy all the fun activi-
ties which GEWIS offers! The sec-
ond thing leads me to the things I 
like to do in my spare time. As you 
have guessed by now one of them is 
listening to music. My musical taste 
is pretty broad in scope since, I don’t 
only like to listen to dubstep but also 
to things like hiphop, metal, EDM, 
drum and bass and one of my per-
sonal favorites nightcore. But what 
use is music if you can’t dance to it? 
A guy’s got to have moves to impress 

and that’s why I used to ballroom 
dance for multiple years, but also 
picked up c-walking, some hiphop 
and things like moonwalking in the 
progress. By now you might be won-
dering, how the hell did you end up 
studying computer science? Don’t 
worry because I’m also very much 
a nerd, I can assure you that. This 
leads me to one of my other hob-
bies, playing computer games. Since 
I was a kid I’ve been a fanatic gamer 
and while other kids were playing 
with marbles, I was usually grinding 
my Pokémon to level 100. I used to 
play Pokémon and Guild Wars at a 
competitive gaming level, but since 
I’ve got much less spare time the 
past few years, I only casually play 
League of Legends now. 

Alright I think that’s about every-
thing I wanted to share with you 
guys for now. Don’t be shy or afraid 
to talk to me at GEWIS or at the bor-
rels, I’ll gladly drink a beer with you! 
I’m usually recognizable by my curly 
hair or the fresh caps I’m wearing. 
Peace out!

Marc van Meel
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KutJeroen: “Dan moet je er wel een mooie bestemming voor vinden.
Marc: “Ik vind mijn maag wel een mooie bestemming.
Mart: “Wat? Je maagdelijkheid?”
Marc: “Nee, die heb ik jaren geleden al verloren.”
Jos: “Wat? Heb je al jaren geen maag meer?”

Bor: “Nog een lied-je! Nog een lied-je!”
Rik: “Ko-nings-lied-je! Ko-nings-lied-je!”

Tèta-lid tijdens de intro: “Hier in het kanaal wordt ook het Nederlands Kam-
pioenschap buitenlandzwemmen gehouden!”

Bor: “Ik dacht dat ik geroyeerd was als GEWIS-lid, maar ik had mijn wacht-
woord gewoon in Caps Lock getypt.”

Emma: “Ooit was ik in IPO en ik had geen college, dus ging ik daar weg.”

Jos: “Weet je wel, Kutjeroen? Maar dan niet kutjeroen, maar andere Kutje-
roen.”
Pieter: “Van de Ven?” 
Jos: “Ja die ja.”
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Location Tracking using AME ZigBee

AME is a fast growing organi-
zation developing and manu-

facturing high quality products 
with high-tech electronics. Our 
goal is to create innovative pro-
ducts for our customers that 
exceed market expectations. 
Driven by technology, we strive 
for the best solution combining 
the disciplines of electrical, me-
chanical, software and industri-
al engineering. Working at AME 
means joining a talented, ambiti-
ous and experienced team of ex-
perts, with a clear focus on per-
sonal and professional growth.

During the last period in student life, 
the difficult task arises to end the 
master with a graduation project. 
AME serves as a perfect partner to 
collaborate regarding such a project. 
A typical example of a graduation 
project at AME is a project focused 
on ZigBee mesh networks, ‘Location 
Tracking using AME ZigBee’. Micha 
Stalpers (M.Sc.), employee at AME 
since 2009, guided this project and 
uses this opportunity to elaborate 
on the graduation assignment.

“The graduation project I guided fo-
cused on indoor localization throu-
gh ZigBee, an RF communication 
standard. The goal was to provide a 
system that tracks the location of a 

person within a building using the 
nodes of the ZigBee mesh network 
that was already installed for energy 
management and office automation. 
An important requirement was that 
the system should easily scale with 
the number of persons being trac-
ked.

The idea was to carry around a small 
battery powered ZigBee localization 
device that measures the signal 
strength of the communication with 
the ZigBee reference nodes already 
installed in the building. As known 
from literature, signal strength does 
not directly correlate to distance due 
to signal damping and reflection. 
Therefore, applying triangulation 
based on signal strength does not 
give desired results.

On the other hand, the signal 
strength does reproduce quite well 

for a given location. As the 
location of the reference 
nodes in the building is 
static, a finger print of the 
signal strength {s1, s2, 
… , sn} can be recorded 
of each reference nodes  
1…n, for a given position 
of the localization device. 
In practice, a finger print 
map of the office was ob-
tained by recording the 
signal strength during a 
walk around the walls of 
the office (Figure 1) and 
interpolating the results 

to obtain a fingerprint grid map for 
each reference node (Figure 2).

Once the training was done, the fin-
ger print map of each reference node 
was uploaded to the localization de-
vice. The localization device deter-
mines its locating by measuring the 
finger print s = {s1, s2, … , sn} of its 
surrounding reference nodes (Figure 
3). It then searches in its finger print 
database for the best matching grid 
point (x,y) such that |sxy – s|, yiel-
ding the location.

Using this method, the location can 
be determined real-time and with 
an accuracy of 2 to 3 meters. As the 

localization device is capable of cal-
culation its location autonomously, 
the system scales easily by simply 
downloading the finger print map in 
multiple localization devices. These 
devices can then be used simultane-
ously within the same building.”
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Mykola Pechenizkiy aan het begin van een college op een dag met mooi weer: 
“Many foreigners do not know that this nice weather can stop anytime so 
I suggest you go outside in the break and I will answer any questions you 
have there.”

Guus:”Ze dachten vroeger dat ik kleurenblind was, maar ik kon de kleuren 
niet onthouden.”

Edwin van Endhoven, al kijkend naar de nieuwe bestuursfoto van Thor: “Ik 
vind ze niet dik genoeg om Thorbestuur te zijn.”

In de notulen, over een best belangrijk document: “Sjoerd is de enige die dit 
in detail gelezen heeft, Anne en Jeroen dachten dat Rien de begeleidende 
email bedoelde.”

Eline: “Oh god, Jasper is weer ongesteld!”

Ir. T.M.M. Meyfroyt: “Dadelijk is mijn koffiepauze voorbij en dan moet ik 
alweer gaan lunchen.”

Simon: “Weet je Iggy, voor een driehoek maak je behoorlijk veel lawaai.”
Na even nadenken: “Je bent een triangel!”

Simon tegen Iggy over een numerieke methode: Jij hebt te veel evaluaties!
Iggy: Ja, ik weet het, ik moet Pokemon gaan doen.

Landa: “Jezus Simon, dat jij nou iedereens brownie natmaakt! “

Jos: “Wil iemand Subway? Dan breng ik het mee. Zeg wel even wat je wil.”
Willem: “nom”
Jos: “Dat kan specifieker.”
Willem: “omnomnom”

Wout: “Ik had er even geen rekening mee gehouden dat één min één nul is.”
Rien: “Wat ben je nou voor informaticus. De enige getallen waar jullie me 
rekenen zijn nul en één en zelfs dát kun je niet!”
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Intro

Kan je je voorstellen dat je op 
de maandagochtend je in-

trogroepje leert kennen (met na-
tuurlijk je intromama en -papa) 
en dat je lekker rustig wat leuke 
wiskundesommen gaat maken? 
En kun je je nu voorstellen dat 
je met datzelfde introgroepje de 
vrijdag met een hangover op de 
vloer van GEWIS zit en dan door-
weekt van het bier terug naar 
huis mag kruipen?

Nou dit was onze week. Maar je kan 
nergens aan beginnen zonder een 
begin.

De maandagochtend kwamen zo’n 
200 toekomstige GEWIS’ers, na 3 
maanden lekker vakantie gehad 
te hebben, aan op de TU/e. De op-
dracht was om plaats te nemen in de 
Blauwe Zaal. Hoewel met koeienlet-
ters op een BLAUWE wand stond ge-
schreven: ‘BLAUWE ZAAL’, wist toch 
het merendeel van de studenten de 
Blauwe Zaal niet te vinden. Maar 
goed, dat moet ons vergeven wor-
den als beginnende studenten. Daar 
leerden we onze introfamilie kennen, 
bestaande uit onze introbroertjes 
en -zusjes en natuurlijk onze intro-
ouders. (die zelf er nog niet helemaal 
over uit waren wie de papa en wie de 
mama was…)

Over onze intro-ouders gesproken, 
sommigen maakten al gelijk een 
hele ‘goeie’ indruk op ons. Wij zullen 
natuurlijk geen namen noemen. Een 
voorbeeld, toen Ivo naar de wc moest 
was zijn introgroepje al een stukje 
doorgelopen. Toen hij terug kwam 
van de wc en naar zijn introgroepje 
terug liep, keek Tim zijn intromama 
hem aan en vroeg een beetje afkeu-
rend aan Ingmar zijn intropapa: 
“Hoort hij ook bij ons?”

Natuurlijk was het uitgaan bij de 
Santé geweldig. Helaas waren we 
daardoor niet meer helemaal fit om 

de volgende dag alle leuke spelletjes 
te doen (en natúúrlijk hadden wij al-
tijd een duidelijk overzicht waar we 
naartoe moesten en hierdoor ston-
den wij gelukkig ook nóóit met 5 
teams bij één spel). Maar een ding 
dat zeker gelukt was, was je intro-
groepje beter leren kennen.

’s Avonds gingen we weer uit. Deze 
keer niet naar de Santé, waar je bin-
nenliep en gelijk de barsfeer proefde, 
maar naar een club waar je je eerst 
door een gang met wat minder ge-
slaagde decoratie (blacklight, kapot 
behang) moest worstelen om in het 
gezellige deel van de club te komen. 
Daar heeft Levi ook nog een grote 
braswedstrijd met onze introgadgets 
gehad met Marloes en Tim 2 intro-
ouders.

Woensdag stond in het thema van 
de studentenverenigingen. Ook hier 
was gelukkig weer voor ons hele-
maal duidelijk wie wanneer welk 
spel moest doen… Maar dat kwam 
vermoedelijk ook weer door de leuke 
avond ervoor.

Tot de woensdagmiddag dachten wij 
dat de inhoud van de lunchpakket-
ten niet zoveel variatie zou hebben… 
Ook al waren we natuurlijk wel erg 
blij dat we de hele week lang lunch-
pakketten kregen. Maar we waren 
aangenaam verrast! Want woensdag 
was de dag dat we voor het eerst de 
kaneelversie van dé brosse eierkoe-
ken in ons lunchpakket aantroffen.

In de avond was er weer wat te doen 
in de Markthal. Dit was voor ons een 
van de belangrijkste avonden van 
de intro, namelijk de avond die dit 
stukje ook mogelijk heeft gemaakt. 
Op deze dag hebben wij elkaar na-
melijk ontmoet! We zaten, zoals 
sommige misschien wel weten, niet 
bij elkaar in het introgroepje. De 
ontmoeting was niet zo heel spe-
ciaal, want de een sprak de ander 

Ivo S
toepker

In de avond hadden we het groot-
ste feest van de intro, namelijk het 
LichtIn-feest in het Klokgebouw. Dit 
was enorm vet en enorm groot! Na 
het feest was het voor Fontys alweer 
afgelopen, maar voor ons was de 
avond nog lang niet voorbij. Het is 
namelijk traditie om de donderdag-
avond door te halen. En wie zijn om 
die traditie te verbreken? Dus het 
plan: doorfeesten tot de zon opkomt 
en dan door naar GEWIS om te ont-
bijten. En mochten we het even niet 
volhouden? Dan moest je gewoon 
nog een extra biertje naar binnen 
gieten. Wat ook erg hielp om door 
te halen, waren de mannenburgers 
bij DEMOS. Het verschil tussen de 
mannenburger en de gewone burger 
was de bacon en de sla, die er bij Ivo 
gelijk afvielen toen hij naar buiten 
liep… 
 
Om 7 uur ‘s ochtends gingen we naar 
GEWIS en tot onze verbazing troffen 
we daar geen Interpolis-lunchpakket 
aan, maar een heerlijk voorbereid 
ontbijtbuffet gemaakt door GEWIS. 
Maar zelfs dit ontbijt was niet ge-
noeg om ons van onze hangover af 
te helpen. Het leek ons dan ook geen 
goed idee om nóg een biertje te atten 
bij de spoelbakrace. Toen we erach-
ter kwamen dat het maltbier was, 
was er geen reden meer om niet mee 
te doen en hebben we beiden geno-
ten van een bijzondere race, inclu-
sief twee shotjes chocomel.

gewoon random aan en zei: “Hoi, ik 
ben Levi en ik dacht spreek eens wat 
random mensen aan.”

Na de activiteiten in de Markthal 
gingen we met z’n allen door naar 
DEMOS om daar verder te feesten. 
Dat was natuurlijk allemaal erg ge-
zellig, maar het hoogtepunt van die 
avond was toch wel de gratis pan-
nenkoeken. We hebben de rest van 
de week erg op alles wat gratis was 
gelet. En als we iets vonden dan 
werd de ander gelijk geïnformeerd 
over deze gratis versnaperingen. 

Donderdag was de intro niet meer 
alleen met de TU/e, maar ook met 
Fontys erbij. Een goede vriend van 
een van ons zit op Fontys en hij 
komt ook uit Sittard (LIMBURG!!), 
dus dat was best wel cool om elkaar 
dan tegen te komen tijdens de intro 
terwijl je elkaar kent van de middel-
bare school.

Na 3 dagen hetzelfde introshirt ge-
dragen te hebben, kregen we een 
nieuwe van LichtIn. Velen waren 
blij met een schoon shirt. Ironisch 
genoeg knipten, scheurden en trok-
ken ook veel mensen direct hun 
nieuwe shirt kapot om er een soort 
van nieuw shirt van te maken. Bij 
Simon sommige groepjes waren deze 
nieuwe creaties uiteindelijk wel erg 
cool geworden.
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Toen kwam het eindspel. We hadden 
de hele week lang allerlei idiote din-
gen gedaan voor codes en paspoor-
ten, die we tijdens het spel konden 
gebruiken om wapens te kopen. Het 
was een waterballonnen/waterpisto-
len-gevecht waarbij je eruit lag, zo-
dra je water op je kreeg. Na het eind-
spel was het water nog lang niet op 
en iedereen die nog een beetje droog 
was werd ‘geholpen’ met een paar 
emmers water.

En dan nu het moment waar we in 
het begin al over spraken, namelijk 
het stuk waar we helemaal onder 
het bier zitten. Toen we de Markthal 
weer inliepen wisten we eigenlijk nog 
vrij weinig over wat ons te wachten 
stond. Al snel werd ons duidelijk wat 
de bedoeling was toen Levi proostte 
met Ruben zijn intropapa en daarna 

gelijk een vol glas bier in zijn gezicht 
gesmeten kreeg! Natuurlijk hebben 
wij ook het nodige bier naar elkaar 
gegooid! Dit was zeker een erg mooie 
afsluiting van de intro.

Al met al hebben we een geweldige 
week gehad! Natuurlijk hebben we 
ook veel geleerd van onze wijze en 
leuke intro-ouders. Daarbij konden 
we het eigenlijk ook best goed vinden 
met alle andere intropapa’s en -ma-
ma’s. Hierdoor kwamen we er ook 
achter dat de GEWIS-familie toch 
wat minder traditioneel in elkaar zit 
(bijvoorbeeld dat iemands tante te-
gelijkertijd zijn zusje kan zijn…)

We kunnen ons geen mooier begin 
voorstellen om deze periode van ons 
leven te beginnen!

Levi Prikken & Ivo 
Stoepker
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Robin Kwant

Hier zit ik dan, een uur voor 
de deadline, nog even snel 

een stukje voor supremum in el-
kaar te zetten. Ook al werd ik al 
een tijdje geleden gevraagd om 
dit te schrijven, het is ook weer 
typisch student om alles lekker 
te procrastineren. Vooral na zo’n 
gezellig FLUP-weekend!

Dus laat ik me maar gauw voorstel-
len: ik ben Robin Kwant, tweede-
jaars wiskundestudent en sinds kort 
actief in de activiteiten commissie. 
Studeren in Eindhoven ben ik be-
gonnen met de HBO-opleiding  tech-
nische natuurkunde. Daar kwam ik 
er achter dat ik eigenlijk wat meer 
uitdaging zocht dan mij daar gebo-
den werd. Dat, gecombineerd met 
een voorliefde voor het oplossen van 
puzzels, heeft mij er toe gezet om 
technische wiskunde te gaan stude-
ren.

Gaan studeren gaat natuurlijk hand 
in hand met het leren kennen van 
interessante mensen. GEWIS heeft 
hier natuurlijk veel invloed op ge-
had, gezien ik daar het afgelopen 
jaar veel te vinden was.

Wat betreft de activiteiten commis-
sie, zijn we heel trots op wat we tot 
nu toe al gedaan hebben het afgelo-
pen kwartiel. In eerste instantie ben 
ik in deze commissie gekomen, om-
dat het me leuk leek om, in plaats 
van alleen maar meedoen, ook eens 
zo’n activiteit te organiseren. Maar 
vooral ook omdat AC-activiteiten een 
mooie gelegenheid zijn om mensen 
bij elkaar te brengen. Met een nieuw 
collegejaar hebben we weer een he-
leboel mogelijkheden. Activiteiten 
zoals lasergamen, weerwolven en 
de eetwedstrijd waren al een suc-
ces. Met nog meer activiteiten op de 
planning staan voor dit jaar, zullen 
wij er weer een geslaagd activiteiten 
jaar van maken.

Afgelopen zomer heb ik me opgege-
ven om intro-ouder te zijn. Dit deed 
ik omdat het me enerzijds leuk leek 
om namens GEWIS nieuwe studen-
ten een warm welkom te geven, en 
anderzijds moest ik heel wat inha-
len, aangezien ik mijn eigen intro 
niet heb kunnen meemaken. Geluk-
kig is dat me goed gelukt. Het is een 
super week geworden met een ont-
zettend tof introgroepje. Ik zou het 
zo weer doen! 

Buiten de wiskunde studie hou ik 
me veel bezig met werken. Ik heb in-
middels meerdere baantjes om mijn 
luxe levensstijl te onderhouden en 
studie te bekostigen. Als ik op de 
universiteit ben, dan zit ik vaak bij 
GEWIS,of het nou is om gezellig een 
potje te kaarten of om de pauze door 
te komen, bij GEWIS is er altijd wat 
te doen. De rest van mijn tijd verspil 
ik vaak genoeg aan nutteloze dingen. 
Dit varieert van jojoën tot aan kaart-
trucjes, ik wil het allemaal kunnen. 
Speedcubing is toch waarvoor ik uit-
eindelijk de meeste interesse heb. 
Het doel bij speedcubing is om zo 
snel mogelijk een Rubiks kubus op 
te lossen. Hiervoor doe ik regelmatig 
mee aan competities in binnen- en 
buitenland. Hierbij zijn er verschil-
lende wedstrijdonderdelen, de 3x3x3 
kubus met één hand oplossen is bij-
voorbeeld mijn persoonlijke favoriet. 
Het oplossen van de kubus zelf is 
echt niet zo moeilijk als het lijkt, met 
een beetje hulp kan iedereen het le-
ren.
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Een zijspoor

“Let er wel op,” zegt Jeroen, 
“als je na zessen het gebouw 

nog wilt verlaten is de draaideur 
van de hoofdingang dicht. Dan 
moet je naar de fietsenkelder en 
door de schuifdeur naar buiten.” 
Hoewel ik even het gevoel heb 
weer terug de zijn in het hoofd-
gebouw, is niets minder waar. 
Mijn huidige honk ligt wat noor-
delijker in het land: ik besloot de 
TU/e een half jaar lang te verrui-
len voor de UvA, en mijn bache-
lor Software- en Web Science 
even te laten liggen voor een mi-
nor taalwetenschap.

Alleen qua locatie is het al een we-
reld van verschil. Waar ik mij kort-
geleden nog over het Limbopad de 
campus op begaf en vervolgens de in 
2012 gebouwde trappen van het Me-
taforum op liep, loop ik nu over de 
Martelaarsgracht of het Damrak en 
heb ik vervolgens college in het Bun-
gehuis uit 1932. Ik eet geen Audito-
riumvoedsel, maar wend mij tot het 
Atrium aan de Oudemanhuispoort, 

en ik kan niet meer op de fiets, maar 
moet treinen. Dat laatste valt overi-
gens met z’n 74 minuten ook wel te 
overzien.

De keuze voor taalwetenschap in 
Amsterdam was niet zo voor de hand 
liggend als men lijkt te denken: als 
lid van de allerlaatste generatie die 
nog standaard een minor doet, wilde 
ik dat halfjaar graag aangrijpen om 
iets nieuws te doen. Iets anders dan 
informatica, en eigenlijk liefst iets in 
een heel ander vakgebied. Een an-
dere wens was een semester in het 
buitenland, maar die neiging heb ik 
laten varen toen bleek dat wat daar 
wordt aangeboden qua stof niet op 
mijn wensen aansloot of praktisch 
niet haalbaar was. En op zich: die 
kans heb ik later zeker nog wel, en 
hemelsbreed ga ik nu al verder dan 
menig anderen.

De bachelor taalwetenschap en de 
bijbehorende onderzoeksgroep is 
onder de UvA-studies een beetje een 
combinatie van twee werelden: hoe-

wel het vakgebied dat zich met talen 
bezighoudt traditioneel door echte 
alfa’s wordt bevolkt en de studie ook 
onder dezelfde faculteit valt als op-
leidingen als archeologie, Servisch 
en godsdienstleer, zijn de overeen-
komsten met informatica zeer sterk 
aanwezig. Beide vakgebieden richten 
zich sterk op syntax, semantiek en 
de relatie daartussen. Beide vak-
gebieden vereisen mathematische 
precisie, maar bovendien: bij beide 
vakken is de hoeveelheid logisch 
redeneerwerk enorm. Laat het ook 
duidelijk zijn dat dit géén variant 
van Neerlandistiek is, of een verkap-
te “bachelor tot taalnazi”: taalweten-
schap analyseert de structuur in 
de taal, de overeenkomsten tussen 
talen en hoe (en waarom) mensen 
überhaupt talen kunnen beheersen.

Naast mijn voorliefde voor de talen 
gebruik ik mijn minor om me op de 
toekomst te oriënteren: ik wil me 
niet vastpinnen op het informatica-
vakgebied alléén, hoe leuk ik dat ook 
vind. Een brug slaan tussen infor-
matica en taalwetenschap lijkt mij 
fantastisch, en ik zie mezelf later ook 
best in projecten als Siri of Google 
Now terecht komen. Ik geloof best 
dat we over een paar jaar al zoals 
in Star Trek met de computer kun-
nen communiceren, maar dan moet 
algoritmische magie op het gebied 
van zinsontleding en -begrip nog een 
hele slag maken. Denk eens aan hoe 
lastig dat eigenlijk is: als mens maak 

je van een zin een verleden tijd, en 
je hebt zo de persoonsvorm te pak-
ken. Voor een computer, die de zin 
niet standaard kan begrijpen, is die 
mogelijkheid er totaal niet. Hoe kan 
een online vertaaldienst dan wél ef-
ficiënt begrijpen wat je met je zinnen 
wil uitdrukken? Ik zou er graag ach-
terkomen.

Wat ik opvallend vind is dat som-
mige mensen lijken te denken dat ik 
probeer te vluchten uit het zuiden. 
“Maar je gaat hier toch wel je master 
doen hè?” vraagt men in Eindhoven 
verschrikt. “Maar je vindt de UvA 
toch wel een stuk leuker, zeker?” 
vraagt men in Amsterdam als ik ver-
tel waar ik elke ochtend vandaan 
moet komen. Hoewel ik nog steeds 
verliefd ben op de TU/e en op de stu-
die die ik in Eindhoven doe, weet ik 
echt nu nog niet welke kant ik hier-
na op wil. Past een master CSE met 
veel keuzevakken bij mij? Of studeer 
ik eerst in Eindhoven af en daarna 
nog eens ergens anders? De loyali-
teitskwestie houdt mij eerlijk gezegd 
ook totaal niet bezig: ik weet nog niet 
waar ik ga eindigen en hoe. Of dat 
in de academische wereld of in het 
bedrijfsleven is, of dat onderzoek of 
productontwikkeling wordt, en of ik 
na mijn afstuderen direct wil gaan 
werken of dan nog meer wil leren 
over alles wat er te leren valt. Ik weet 
in elk geval nu al wel dat mijn talen-
manie na dit halfjaar niet voorbij is.

I
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Landa tijdens AV: “We moeten de nieuwe koning natuurlijk wel ophangen.”

Lydia tegen Sam: “Als er geen bed meer vrij is, dan moet je het laten weten, 
want Remko is er vanavond nog niet.”

Mark: “Nou, voor iemand van jouw allure ben je wel erg slecht in spanken, 
Simon.”

De eigenaar van de Flup-locatie beschrijft het ontgroeningsweekend van een 
andere vereniging: “Als ik mijn varkens dat laat doen, dan krijg ik de dieren-
bescherming op mijn dak!”

In een gesprek over geld besparen
Jos: “Hé, ik ben dan wel penningmeester maar ik ben geen Zeeuw! Oh, 
wacht...”





2120

M
yr

te
 D

e 
Ju

nc
ke

r 
(B

.O
.O

.M
)

fr
a
te

rn
it
y

B.O.O.M.

Ongeveer een 
jaar geleden 

heb ik namens 
B.O.O.M. een 
stukje geschre-
ven voor de Su-
premum toen ik 
net aspirant was. 
Dat was ook net 
na de FLUP, net 
zoals dit stukje 
nu. Ondertussen 
is er wel veel ver-
anderd. Ik schrijf 
dit stukje – geluk-
kig – niet meer 
als aspirant. 

Alhoewel mijn aspirantsschap na-
tuurlijk een leuke tijd was binnen 
B.O.O.M., was ik persoonlijk ook 
blij dat er op een gegeven moment 
een eind aan gekomen is. Dat eer-
ste boswandeling glaasje smaakte 
bijzonder lekker. Misschien maakte 
het leedvermaak van het glaasje ‘wa-
ter’  van Daan en Sako het ook nog 
extra zoet. 

Maar na deze tijd is er nog meer ge-
beurd binnen ons dispuut. De laat-
ste vergadering van ons dispuut was 
namelijk een bestuurswisselvergade-
ring van het bestuur van B.O.O.M.. 
De vergadering zelf had een hoop 
verhalen en moeilijke stemrondes, 
maar om deze kort samen te vatten: 
momenteel ben ik voorzitter der dis-
puut B.O.O.M.. We hebben ook een 
nieuwe secretaris namelijk Edwin 
van Endhoven. Onze penningmees-
ter blijft Peter van Heck, want hij is 
gewoon een keigoede penningmees-
ter. Met dit nieuwe bestuur en na-
tuurlijk onze andere leden en func-
tionarissen hopen we de komende 
tijd hele leuke B.O.O.M.-activiteiten 
neer te zetten.

Tijdens de intro hebben we natuur-
lijk de bekende wolf-schaap-groente-
puzzel gedaan, waar mensen in onze 

opblaasboot zo snel mogelijk deze 
drie items naar de overkant moesten 
krijgen.  Ook tijdens de FLUP heb-
ben we erg leuke activiteiten neer-
gezet, al zeg ik het zelf. Zo kunnen 
jullie de foto’s nog bekijken van ons 
B.O.O.M.-FLUP-fietsroutespel, waar 
mensen in B.O.O.M.en geklommen 
hebben en B.O.O.M.en geknuffeld 
hebben. Daarnaast hebben we op de 
zaterdag samen met GEPWNAGE le-
vend Stratego gespeeld, waardoor de 
mensen die meededen toch een beet-
je wakker werden. Dit spel was met 
3-0 gewonnen door team B.O.O.M., 
wat natuurlijk niks te maken had 
met de kleuren van de vlaggen van 
de teams. De komende tijd hopen we 
hier alleen maar mee door te gaan en 
in het voorjaar zal natuurlijk ons ac-
tief weekend weer plaatsvinden. We 
hopen jullie allemaal te zien op onze 
activiteiten! 

Met takken, 
Myrte De Juncker
Voorzitter der dispuut B.O.O.M.
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Hoe maak ik een Supremum

Vele van jullie lezen nu al ja-
ren de Supremum, maar heb 

je eigenlijk enig idee hoe dit 
prachtboekje tot stand komt? 
Ja, hij wordt gemaakt door de 
Supremumcommissie, maar wat 
komt daar allemaal bij kijken? 
Om jullie daar inzicht in te ge-
ven, komt de commissie nu met 
een kijkje in eigen keuken.

De Supremum is klaar en het is tijd 
om aan een nieuwe editie te begin-
nen. De commissieleden komen bij-
een voor een vergadering waarin alle 
stukjes die erin moeten komen, over 
hen verdeeld worden. Hierbij is het 
gewoonlijk zo dat de meeste stukjes 
weer aan de zelfde personen toege-
wezen worden als de vorige keer, 
maar vrijwel iedere keer zijn er wel 
stukjes waarmee geschoven wordt, 
mogelijk omdat de samenstelling 
van de commissie veranderd is, of 
omdat een van de leden eens wat 
andere stukjes wil. Als de stukjes 
verdeeld zijn, worden de deadlines 
en andere streefdata vastgesteld.

Zo snel mogelijk na de vergadering 
beginnen de commissieleden die 
mensen te benaderen (of zoals we 
dat binnen de commissie noemen: 
te “schoppen”), waarvan ze graag 
zouden willen dat die het aan hen 
toegewezen stukje schrijven. Dit her-
haalt zich tot er voor ieder stukje een 
schrijver is gevonden, of een stukje 
(voor deze editie) opgegeven wordt.

Enkele weken voor de deadline stu-

ren de commissieleden ter herin-
nering een mailtje aan de beoogde 
schrijvers van hun stukjes; dit wordt 
intern de “tweede schop” genoemd. 
Dit doen we om er zeker van te zijn 
dat we kort na de deadline aan de 
slag kunnen met zaken als het con-
troleren op spel- en taalfouten, en 
het in InDesign zetten van de stuk-
ken.

Als alle stukjes eenmaal binnen zijn, 
wordt de verdeling van de stukjes 
minder helder; dit is omdat sommi-
gen, zoals ik, niet zo goed zijn in het 
controleren op spelfouten, en ande-
ren er een hekel aan hebben om de 
stukken in InDesign te zetten. De 
stukken worden door minstens twee 
verschillende mensen op fouten ge-
controleerd.  Zo nu en dan moeten 
bij het in InDesign zetten (hogere 
kwaliteit) foto’s gevraagd of gezocht 
worden. 

Als alle stukjes gecontroleerd zijn 
en in InDesign staan, maakt onze 
hoofdredacteur, Mart Pluijmaekers, 
er één geheel van alvorens het naar 
de drukker te sturen. Vervolgens 
ontvangen we één exemplaar om te 
kijken of alles goed is, waarna de 
echte druk kan beginnen. Vroeger 
zag je de commissie dan vervolgens 
allemaal enveloppen printen, vou-
wen en vullen om de Supremum 
te verzenden, maar tegenwoordig 
wordt hij in plastic verzonden vanuit 
de drukker. Als dat allemaal gebeurt 
is, kan de cyclus weer van voor af 
aan beginnen.
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Marc neemt de telefoon op voor een AV
Marc: “Wie heeft er pizza besteld?”

Jim (voorzitter FSE) kijkend naar een foto van Bor: “Over welke lettergreep 
was hij hier aan het zeuren?”

Mark van Helvoort belt Frederique: “Gooooooooooeeeeeedeavond met Gaston 
van de postcodeloterij!”
Frederique: “Oh wat leuk!!”
Mark: “Nee, ik ben het, Mark.”
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Supremum van werkervaring

Niet al te lang geleden ben 
ik afgestudeerd. Zoals ve-

len bij GEWIS weten, heeft dit 
een aanzienlijke tijd geduurd; ik 
was namelijk al in 2003 begon-
nen aan mijn studie. Toch was ik 
zelfs toen al bijna drie jaar aan 
het werk voor mijn werkgever, 
Jumbo Supermarkten, als me-
dewerker in een gekoeld ma-
gazijn. Omdat het handig is om 
als student over wat financiële 
middelen te kunnen beschikken, 
heb ik mijn werk bij Jumbo op de 
zaterdagen altijd aangehouden. 
Tja, en gezien de lengte van mijn 
studie, was het dan ook onver-
mijdelijk dat ik afgelopen zomer 
mijn 12½-jarig jubileum bij Jum-
bo kon vieren. 

Vrijwel gelijktijdig met dat jubileum 
kreeg ik te horen dat ik per 2015 bo-
ventallig zou worden, doordat er bij 
het samengaan van de organisaties 
achter C1000 en Jumbo (waarover 
zometeen meer) functies komen te 
vervallen. Nu is dat nooit prettig om 
te horen, maar ik had allerminst 
plannen om alleen op zaterdagen te 
blijven werken na mijn studie, dus 
de impact was voor mij persoonlijk 
niet zo groot. Echter, door mijn bo-
ventalligheidsverklaring kon ik met 
voorrang solliciteren op alle vacatu-
res binnen de nieuwe gezamenlijke 
organisatie. Een van de vacatures 
was die voor Data Analist Supply 
Chain, en daar heb ik succesvol op 
gesolliciteerd. Sinds augustus ben 
ik dan ook full-time werkzaam bij 
Jumbo.

Jumbo is in een heel korte tijd ex-
plosief gegroeid. In het afgelopen 
decennium is het aantal winkels die 
de naam Jumbo dragen vertienvou-
digd (van 35 tot ruim 350), en is het 
van een regionale supermarktketen 
verworden tot de op één na groot-
ste supermarktketen van Neder-
land. Omdat de supermarktwereld 

de laatste jaren gekenmerkt werd 
door overnames, verliep de groei 
vaak heel grillig. In 2009 is Super de 
Boer overgenomen door Jumbo, en 
in 2011 volgde C1000. Momenteel 
is de ombouw operatie van C1000 
naar Jumbo nog in volle gang, en 
dit duurt zeker nog tot en met 2015. 
Na deze operatie zal Jumbo ongeveer 
600 winkels tellen.

Natuurlijk brengt een dergelijke ope-
ratie ook een aantal problemen met 
zich mee. Jumbo en C1000 hebben 
ieder hun eigen identiteit, werkwij-
zes, software, hardware, en distibu-
tiecentra. Binnen de afdeling Supply 
Chain Development (waar ik mij be-
vind) zijn we verantwoordelijk voor 
het verbeteren en optimaliseren van 
alle processen binnen de organisatie 
die zich bevinden tussen leverancier 
en winkel. Uiteindelijk is het doel dat 
iedere schakel binnen die processen 
optimaal functioneert, hetgeen zeker 
in de hectiek van de ombouw opera-
tie uitdagend is. 

Met het zicht op de ingezette om-
bouw operatie, is een van onze hui-
dige doelen om distributiecentra van 
Jumbo en C1000 te ‘harmoniseren’ 
wat betreft procedures. Een van de 
procedures die men voor de over-
name bij C1000 aan het doorvoeren 
was is het zogenaamde selfbilling. 
Het doel van selfbilling is dat niet 
langer de charters, die in dienst van 
Jumbo rijden, een factuur sturen 
voor de door hun geleverde dien-
sten, maar dat de Jumbo zichzelf 
factureert. Dit betekent in de prak-
tijk dat zowel de charters als Jumbo 
zelf vooraf al helder hebben wat een 
rit kost danwel opbrengt. Een rit 
bestaat uit een aantal onderdelen 
- laden, rijden, lossen - en voor die 
onderdelen staat een bepaalde tijd 
en/of kilometervergoeding. Dit is in 
principe alles wat wordt vergoed, 
tenzij er zich incidenten hebben 
voorgedaan (onverwachte file, pro-

blemen met laden/lossen, etc.). Dit 
dient de chauffeur zelf aan te geven, 
en de vergoeding wordt in dat geval 
aangepast. Selfbilling wordt nu op 
projectbasis per distributiecentrum 
ingevoerd, en op het moment van 
schrijven gebeurt dit in Breda.

De ritten zelf willen we binnen de 
organisatie uiteraard zo snel mo-
gelijk en zo goed mogelijk kunnen 
plannen. Niet alleen alle afstanden 
van het distributiecentrum naar de 
winkels zijn hier van belang, maar 
er moet ook worden gekeken naar 
afstanden tussen winkels onderling, 
vaak worden er goederen voor meer 
dan één winkel vervoerd. Ook wordt 
er rekening gehouden met bijvoor-
beeld verkeersdrukte, en weersom-
standigheden. Een rit Veghel-Breda 
duurt bij dichte mist in de spits mis-
schien wel twee keer zo lang als in 
een heldere nacht. Daar tegenover 
staat dat winkels niet allemaal ‘s 
nachts mogen worden beleverd. 

Een bijkomend probleem is dat er 
maar een beperkte hoeveelheid goe-
deren in een vrachtwagen passen. 
Omdat er doorgaans slechts weinig 
tijd is tussen het gereed staan (en 
dus definitief bekend zijn) van de 
containeraantallen die samen één rit 
vormen en de daadwerkelijke start 
van de rit, willen we eigenlijk voor-
af al het aantal containers weten 
dat gereed komt te staan. Daarom 
worden op het moment van bestel-
len al berekend 
hoeveel ruimte alle 
producten inclu-
sief de containers 
gaan innemen na 
picken (met daarin 
natuurlijk mee-
genomen dat er 
ook standaard een 
percentage van 
het totale volume 
aan lucht wordt 
vervoerd). Dit be-
tekent dat op ar-
tikelniveau alles 
moet kloppen voor 

wat betreft containertype (waar het 
artikel op verplaatst wordt) en afme-
tingen. Momenteel ben ik bezig met 
het schrijven en bedenken van pro-
cedures en queries die het voor de 
voorraadbeheerders van een distri-
butiecentrum zelf makkelijk moge-
lijk maken om de kwaliteit van deze 
data te waarborgen, en waar nodig 
te verbeteren. 

Ik heb in mijn werkzaamheden tot 
dusver veel profijt gehad van mijn 
ervaringen uit zowel mijn ‘magazijn-
tijd’ als mijn ‘TU/e en GEWIS-tijd’. 
Door een tijd in een magazijn te wer-
ken, krijg je zelf ideeën van hoe din-
gen beter kunnen op een praktische 
manier. Het is dan ook erg plezierig 
om daar nu echt wat mee te doen. 
Mijn studietijd (en ook vooral mijn 
niet-studietijd bij GEWIS) heeft me 
bijgebracht hoe ik duidelijk kan ma-
ken aan anderen wat mijn plannen 
precies inhouden, en vooral hoe ik 
ze het best kan brengen en verwoor-
den. 

Als jullie meer willen weten over hoe 
het is om de overgang te maken van 
een bijbaantje naar een full-time 
baan, of over mijn werkzaamheden 
bij Jumbo, spreek me dan vooral een 
keer aan op een GEWIS-borrel of ac-
tiviteit.
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Het fenomeen dat de FLUP 
heet, werd op een bepaald 

moment in de introductieweek 
door mijn papa’s, Bor en Rik, aan 
mij geïntroduceerd. Onwetend 
over wat ons precies te wach-
ten stond, besloten een aantal 
broertjes en ik om voor het lutte-
le bedrag van 5 euro een kaartje 
aan te schaffen. Het bleek een 
uitstekende beslissing te zijn ge-
weest!

Begin oktober, het weekend dat je 
wist dat zou komen was eindelijk 
daar. ‘s Ochtends begon de pret al 
meteen toen ik me realiseerde dat ik 
wellicht niet in staat zou zijn om 3 
tassen, een slaapzak en een matje 
mee te nemen op de fiets. Dankzij 
mijn uitzonderlijke talent voor frot-
ten en douwen en een stel oude 
fietstassen wist ik na een moeizame 
fietstocht echter toch bepakt en be-
zakt in Eindhoven te arriveren. Na 
mijn laatste college van die week 
begaf ik me toen samen met mijn 
broertjes naar GEWIS, waar zij het 
eerste biertje van het weekend nut-
tigden terwijl ik genoot van mijn 
Cola Light. 

We besloten ons bij de fietsgroep 
van Bor te voegen en zodra alle an-
dere groepen reeds vertrokken wa-
ren richting kamplocatie, verliet ook 

onze groep GEWIS om allereerst 
de (foto-)opdrachten voor onder-
weg te bespreken en daarna aan de 
fietstocht te beginnen. Bij de eer-
ste rotonde aangekomen ontdekte 
tochtleider Bor zijn liefde voor deze 
cirkelvormige wegvorm. Dit was dan 
ook niet de laatste rotonde van de 
avond waar meer dan 2π rond werd 
gereden. 

Het eerste café dat wij deze avond 
betraden bevond zich in Eindhoven. 
Niet alleen wij hadden het naar ons 
zin, zelfs de kroegeigenaar bleek erg 
van onze aanwezigheid te genieten. 
We mochten dan ook een rondje van 
het huis ontvangen en niet veel la-
ter vervolgden we onze fietstocht. In 
Geldrop bezochten wij het tweede 
café van de avond en tevens de enige 
plek waar ze lief genoeg waren het 
Koningslied voor ons af te spelen. De 
laatste stop van de avond zou ver-
volgens in Helmond plaatsvinden. 
Het meest vermakelijke hier was wel 
dat er toch echt een redelijk aantal 
trainingspakken te spotten was in 
de kroeg.

Hoewel onze groep uiteindelijk als 
laatste arriveerde op de kamplocatie 
werden ook wij nog gedropt in het 
bos. Stiekem was iedereen denk ik 
een beetje moe want het duurde niet 
lang voordat we weer terug waren op 

de kamplocatie, waar spoedig ieder-
een een poging tot slapen ging doen. 
Het was wel duidelijk dat dit behalve 
een heel erg leuk weekend, ook een 
vermoeiend weekend ging worden.

Later die dag ontwaakte ik weer en 
was ik bang dat ik een uiterst ac-
tieve dag voor de boeg had. Toen ik 
eenmaal mezelf van mijn matje had 
gekregen bleek echter dat het prima 
was als ik de hele dag op het spring-
kussen ging liggen. Dat liet ik me 
geen twee keer zeggen en dat heb ik 
dus het grootste deel van de dag ge-
daan totdat het tijd was voor de acti-
viteit van B.O.O.M. en GEPWNAGE, 
namelijk, levend stratego. Ik zat in 
het team van GEPWNAGE en ik was 
bedroevend slecht dus ik denk dat ik 
wel een beetje verantwoordelijk ben 
voor het feit dat we tot drie keer toe 
het spel verloren. 

Toen we na de BBQ allemaal ver-
zadigd waren kregen we een mild 
inkakkertje en besloten we even te 
gaan zitten op onze slaapplek. Ik 
neigde een aantal keer in slaap te 
vallen en voor mijn broertje, Martijn, 
was dit een mooie reden om het con-
cept ‘flippen’ te introduceren, wat 
bijna eindigde met een schedelbreuk 
voor mij. Gelukkig ging alles nog net 
oké en was ik weer helemaal wakker 
voor de cantus die op het punt stond 
om te beginnen. 

Ik probeerde een low-profile te hou-
den maar blijkbaar waren ik en mijn 
bankgenoten te zwaar, want na on-
geveer een half uur ging onze bank 
kapot. Als straf moesten we toen 
eens laten zien hoe je een stropdas 
strikt en vervolgens een adje doen 
van die stropdas. De cantus was 
verder nog heel erg leuk, het was 
alleen wel een beetje heel erg jam-
mer dat het ‘Codexsupplement van 
Topkwaliteit’ (aka het Koningslied) 
werd verworpen. Toch lieten we de 
pret niet bederven want het bleek 
dat we hadden gewonnen met de 
opdrachten tijdens de fietstocht. Na 
de cantus hebben we vervolgens nog 
gezellig rond het kampvuur gezeten 
totdat we gingen slapen.

De zondagochtend was ook weer een 
hoogtepuntje. Ik heb echt mijn best 
gedaan bij het knakworstenfestijn 
maar ik kwam niet verder dan tien 
knakworstjes (wat overigens toch 
een heel blik is en stiekem vind ik 
het dus toch wel een kleine presta-
tie). Helaas vertrokken we na deze 
leuke activiteit al weer snel naar 
Eindhoven en kwam er dus ook aan 
de FLUP een einde. Ik heb in ieder 
geval heel veel lieve en leuke mensen 
leren kennen die allemaal hebben 
bijgedragen aan een uiterst memo-
rabel weekend. Het was awesome! 
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Resurrection of the Student Council

If you’re an active member of 
GEWIS, you’re probably aware 

of the current situation regar-
ding the position of educational 
officer. I thought I’d use this co-
lumn to give all of our members 
a chance to understand what’s 
going on.

Last year, when the 32nd board of 
GEWIS was being formed, there 
were not enough people to fill all 
positions.  This is where I enter the 
story. I’ve been a little active in the 
educational machine for a few years 
now, and one day when I was talking 
to Willem Mouwen, he told me that 
they were having a hard time finding 
someone to fill the position of educa-
tion officer. This piqued my interest, 
and I asked him to invite me to the 
next board candidates meeting.

It all went really fast from there. I 
agreed to become a part-time educa-
tional officer, and next thing I know 
I’m standing in front of a whole 
bunch of GEWIS-members, explai-
ning how I’m going to spend a little 
time improving our educational sy-
stem next year. The general consen-
sus that evening was that this would 
take more time than I’d reserved for 
it. In the heat of the moment I asked 
Anne Eggels to help me out with the 
mathematics part. 

After a couple of weeks of negotia-
tions, we got to the arrangement 
we have now. Anne and I lead the 

newly resurrected Student Council, 
where we, strengthened by the other 
student members of the educatio-
nal committees of computer science 
and mathematics, take care of any 
complaints directed to klacht@ge-
wis.nl and oc@gewis.nl. Because at 
least one of us attends pretty much 
any meeting related to education at 
our university, we are all very much 
aware of what is happening, and 
who to talk to about any problem 
students have. This allows to effec-
tively help students with whatever 
problem they are having.

We also have quarterly ‘kringge-
sprekken’ with the three most recent 
generations of students, where we 
collect feedback from students re-
garding the currently running cour-
ses. This feedback is then discussed 
with the rest of the Student Council, 
and if we conclude that there is a 
problem with a course, we will take 
action and attempt to improve things 
immediately. If you are interested in 
participating in these ‘kringgesprek-
ken’, please let a Student Council 
member know. We will invite you to 
the next one. 
The Student Council currently has 
six members. These members are: 
Anne Eggels (mathematics represen-
tative), Tijmen van Dien (computer 
science representative), Rik Sche-
pens (OCW), Jasper Landa (GEWIS 
board), Rien de Böck (OCW) and Bor 
de Kock (OCI).
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Waarde borrelaars der studie-
vereniging GEWIS,

Elk jaar roepen we het tegen eerste-
jaars en natuurlijk is het nooit mis 
het ook hier in de Supremum te mel-
den: niets bij GEWIS is zo gezellig als 
de wekelijkse borrel op de donder-
dagmiddag. Na vier dagen studeren 
is het natuurlijk nooit mis een lekker 
borreltje te drinken met de mensen 
met wie je in ieder geval gepoogd 
hebt te studeren. Ook is de sfeer er 
altijd lekker laagdrempelig en is het 
gewoon erg gezellig en goedkoop!

Hoewel de borrels de afgelopen tijd 
als vanouds ontzettend puik waren, 
is er toch het één en ander veran-
derd. Door een aantal incidenten 
staan we iets meer in de schijnwer-
pers van de faculteit, ook doordat 
we tegenwoordig met het faculteits-
bestuur en de gebouwbeheerder op 
één verdieping bivakkeren. Als er nu 
iemand flink aangeschoten over de 
gang gaat rennen, geeft dat ineens 
erg veel overlast voor de mensen die 
we toch te vriend willen houden!

Zijn we dan slechter bezig dan vroe-
ger? Dat denk ik eerlijk gezegd niet, 
maar als er zich op de 10e verdieping 
van het Hoofdgebouw iets voordeed, 
was er geen haan die ernaar kraaide. 
De rest van de faculteit zetelde niet 
op de 10e verdieping, en als er eens 

iets kapot ging maakte het ook wei-
nig uit in een gebouw dat zijn beste 
tijd toch al gehad had.

Door deze situatie wil ik toch een 
beroep doen op jullie, onze zeer ge-
waardeerde borrelaars. Als we willen 
doorgaan zoals we nu doen zullen we 
het aantal incidenten met dronken-
schap moeten verminderen. De BAC 
kan best zien dat een bestellend per-
soon aan de bar dronken is, maar 
opmerken dat iemand aan een tafel 
toch wel erg veel drank krijgt is voor 
ons eigenlijk geen doen. Daarom 
hoop ik dat jullie ons kunnen helpen 
door een beetje te letten op je vrien-
den en vriendinnen: mochten het 
ineens te hard gaan, haal niet meer 
constant drank voor ze en informeer 
de BAC, dan kunnen wij een oogje in 
het zeil houden. Wij vinden het ook 
niet leuk om na de borrel nog een 
uur bezig te zijn een dronkenlap in 
een taxi te krijgen!

Als we dit met zijn allen doen, kun-
nen we de huidige situatie handha-
ven en lekker onbezorgd doorborre-
len op de donderdag! Want wie wil 
dat nou niet?

p.s. Deze foto is hopelijk toepasse-
lijk voor het moment dat deze Su-
premum uitkomt, maar dat weet je 
natuurlijk nooit! 
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Rik Rutjens (voor AC poolen): “We gaan Leons verborgen talent zien.”
Annebelle: “Wat, Nederlands praten?”

Eug: “Mag ik een schaar?”
*Schaar springt uit elkaar op de neptulp.*
Eug: “Mag ik nog een schaar?”

Mart: “Misschien had ik beter ID kunnen studeren...”

Het gaat over simcity 4.
Ylona: “Hebben jullie het nou nog steeds over hersendood?”
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Een nieuw collegejaar is be-
gonnen en dat betekent een 

nieuwe generatie eerstejaars, 
welkom! Inmiddels zijn de col-
leges al weer een aantal weken 
aan de gang en liggen de eerste 
ACtiviteiten AChter de rug. In 
deze editie stelt de AC zich voor, 
blikken we terug op LaserQuest 
en Weerwolven en vertel ik hoe 
het is om voorzitter te zijn. 

Laat ik mezelf eerst voorstellen. Ik 
ben Serge Boeve, tweedejaars stu-
dent Technische Wiskunde en sinds 
kort voorzitter der AC. De ACtivitei-
ten Commissie, of kortweg AC, werd 
in 1997 opgericht om leuke ACtivi-
teiten voor GEWIS’ers te organiseren 
tegen studentenprijzen. Sindsdien 
kent de AC vele leden en zijn er veel 
verschillende ACtiviteiten georgani-
seerd. De AC is het nooit afgestapt 
van haar doel; twee- tot vierwekelijks 
een toffe ACtiviteit te organiseren. 
De huidige iteratie kent de volgende 
leden: Serge Boeve (voorzitter), Iggy 
van Hoof (secretaris), Laura van 
Hees (penningmeester), Max Sondag 
(historicus), Pieter Kokx, Jeroen van 
de Ven, Henk Alkema, Robin Kwant, 

Hiermee volg ik Pieter Kokx op, die 
dit jaar de rol van vice-voorzitter ver-
vult in het bestuur. Voorzitter zijn 
van een commissie als de AC houdt 
in dat je orde houdt tijdens de verga-
dering, het overzicht houdt en aan-
spreekpunt bent. Tot nu toe bevalt 
dat erg goed, dus ik hoop nog een 
tijd voorzitter te kunnen blijven! De 
AC blijft natuurlijk gedreven door 
samenwerking en samen maken we 
er een mooi jaar van!

ter kenden en de 
advanced groep, 
waar echt sprake 
was van tACtisch 
spel. Met meer 
dan 50 inschrij-
vingen, waarvan 
ook weer meer 
dan de helft eer-
stejaars, was het 
de best bezochte 
Weerwolven ooit! 
Weerwolven van 
wACkerdam komt 
later dit college-
jaar nog een keer 
terug, dus kon je er nu niet bij zijn, 
schrijf je dan zeker in!

Ondertussen is de AC druk bezig 
met het organiseren en bedenken 
van nieuwe ACtiviteiten. Zo is AC 
Poolen terug van weggeweest. Versla 
je vrienden en werk je met je partner 
een weg omhoog naar de top. Kijk uit 
naar AC Poolen deze oktober! Verder 
komt er nog een griezelige ACtiviteit 
na Halloween, spoiler alert! En heb 
jij een leuk idee voor een ACtiviteit, 
geef het dan door en wie weet staat 
jouw ACtiviteit binnenkort op de 
agenda!

Je las het goed, nog geen week na 
het schrijven van het stukje in de 
vorige Supremum ben ik benoemd 
tot voorzitter der AC, een hele eer! 

Linde Koning en Annebelle Bunthof. 
Wij staan iedere keer weer voor je 
klaar met de leukste ACtiviteiten. 
Doe mee! 

Er is geen betere manier om onzelf 
voor te stellen dan met een ACtivi-
teit: LaserQuest! De klassieke ope-
ner van het nieuwe collegejaar trok 
ook dit jaar weer veel GEWIS’ers, 
zoveel zelfs dat deze ACtiviteit bin-
nen de kortste keren helemaal vol 
zat. Maar liefst 41 GEWIS’ers stre-
den om een plekje in de top vijf, 
maar er kunnen maar vijf mensen 
de winnaars zijn: 1. Pieter Kokx, 2. 
Serge Boeve, 3. Rick Pijnenburg, 4. 
Rob Wu en 5. Peter Verleijsdonk. De 
ACtiviteit werd goed bezocht door de 
eerstejaars: meer dan de helft van 
de deelnemers was eerstejaars. Twee 
van de eerstejaars zijn zelfs in de top 
vijf geëindigd! 

LaserQuest werd al snel opgevolgd 
door AC Weerwolven van wACker-
dam: het spannende rollenspel 
waar je met ouwehoeren een heel 
eind komt. Er waren maar liefst 
vier groepen; een beginnersgroep, 
twee groepen die het spel al wat be-
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Puzzle

Last time we had Siweg who 
gave us a difficult problem to 

solve, unfortunately for him he 
is not the brightest star in the 
universe when it comes to sol-
ving problems, so he again calls 
for your mind-boggling skills 
in solving his main problems. 
 
This time hist problem is not in get-
ting home fast, but in managing to 
get an education - which we all know 
he desperately needs. But before he 
can start following lectures and ta-
king exams, he has to pass an entry 
test. He practiced and practiced and 
can now solve almost all exercises 
except one! His arithmetic skills are 
really bad and he puzzled for days, 
weeks even before turning to you for 
help.

The problem is as follows:

 He then must write (standard) ma-
thematical operators (and parenthe-
sis) only on the left-hand side of the 
= in such a way that the equation 
holds. Furthermore he (and therefor 
you) is not allowed to write numbers 
or to define his own operators. So √ is 
allowed since you don’t have to write 
a number (although it can be written 
as the power of 1/2). 3 √ is not allowed 
since one has to write the number 3. 
 
You can send your submission to 
puzzle@gewis.nl and the best so-
lution will be picked, sent to Si-
weg and the creater of the sub-
mission will get a nice prize!

Winner last puzzle

Siweg was helped greatly by all the 
submissions. He now is on time 
more often since he can traverse 
the road more quickly. The best and 
most original solution was sent in 
by Gijs van Enckevort, he even dove 

into the books in order to find out 
what the normal characteristics of 
Cyclopes are in order to improve his 
overall solution. Congratulations 
Gijs!

You can claim your prize at one of 
the committee members.

V
incent Keltjens (G
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Hallo lieve GEWIS’ers, zoals 
de meesten van jullie al wel 

vernomen hebben heeft GEWIS 
een supergezellige, leuke en 
lekkere commissie erbij. Ik ben 
natuurlijk lid van deze commis-
sie, anders zou ik dit stukje niet 
schrijven voor de supremum. 
Omdat wij een super toffe com-
missie zijn en ontzettend toffe 
dingen gaan doen, ga ik jullie nu 
het een en andere vertellen over 
onze commissie.

Voor hen die het totaal ontgaan is of 
voor hen die graag willen zien hoe je 
het nou precies schrijft, aangezien je 
dankzij de uitspraak van sommigen 
nogal verward kan zijn: wij zijn GE-
TAART.
Dan is de meest logische eerste 
vraag: “Wie zijn wij?”. GETAART be-
staat uit de volgende mensen: Puck 
Mulders, Daphne Miedema, Emma 
van de Vreugde, Ingmar Westerhof, 
Rik Rutjens, Simon Koop, Mike van 
Drunen, Laura van Hees en ikzelf. 
De volgende vraag die menig mens 
bezig zal houden is: “Waar staat 
GETAART voor?”. De afkorting 
GETAART staat voor “GEWIS Eet 
TAART”.
Nou, dit was denk ik wel genoeg “ge-
blabla” over hoe we heten en wie we 
zijn. Ik denk namelijk dat veel meer 
mensen geïnteresseerd zijn in wat 
we gaan doen, aangezien taart altijd 
interesse opwekt bij menig student.

Taart, daar is waar deze commissie 
voor staat. Zo zullen wij tijdens AV’s 
de koekjes vervangen door overheer-
lijke, zelfgebakken taarten en an-
dere bakseltjes. Zo gaan de taarten 
variëren van worteltjestaart (er komt 
een konijn bij de bakker...), tot cho-
coladetaart en weer door tot kwark-
taart en dus eigenlijk alles wat wij 
denken dat lekker is! 
Daarnaast willen we ook taarten 
bakken zonder gelegenheid. Dit 
houdt in dat we gewoon als we zin 
hebben een taart bakken, en deze bij 
GEWIS neerzetten, zodat iedereen 
kan genieten van een heerlijk stukje 
taart.

Verder vonden wij onze culinaire 
vaardigheden nog niet genoeg op de 
test gesteld door alleen taarten en 
andere baksels voor te schotelen aan 
jullie. Daarom hebben wij besloten 
om elk kwartiel een diner te orga-
niseren. Zo gaan wij vanaf komend 
kwartiel een activiteit organiseren, 
waar wij voor een groep GEWIS’ers 
gaan koken, want wie houdt er nou 
niet van gezellig dineren! Zorg wel 
dat je je op tijd aanmeldt voor die 
activiteit: er staat een limiet op het 
aantal GEWIS’ers dat mee kan eten. 
Conclusie: Wij zijn de lekkerste com-
missie van GEWIS!

P.S. Voor de Limburgers onder ons: 
wij beschouwen vlaai als een subset 
van taart!

0  0  0 = 6
1  1  1 = 6
2  2  2 = 6
3  3  3 = 6
4  4  4 = 6
5  5  5 = 6
6  6  6 = 6
7  7  7 = 6
8  8  8 = 6
9  9  9 = 6 
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Edwin op Tinder: “Godver, deze staat alleen met haar rug naar de camera.”
Frank: “Heeft ze een lekkere kont?”
Edwin: “Nee, ik zie alleen haar rug... Ik zou haar van achter wel doen.”

Bor: “WTF, toen dit geschreven was kreeg hij 24/7 politiebewaking!”
Ylona: “Wat?! Het boek?!”
Bor: “Ehh, nee, de schrijver...”

*Willem doet de slimste mens*
Hoe heet het apparaat waarmee een gynaecoloog goed in de baarmoederhals 
van een vrouw kan kijken?
...
Een mes!
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De avonturen van B.O.B.

Dag lieve leden van de tofste 
vereniging van heel de we-

reld. Velen van jullie zullen mij 
onder verscheidene namen ken-
nen, maar tegenwoordig draag 
ik de naam B.O.B. Als Buitenge-
woon Ongewoon Betalingsregis-
ter assisteer ik de huidige pen-
ningmeester met duidelijkheid 
brengen in zijn boekhouding. Dit 
doe ik door hier en daar wat kal-
merende muziek en vooral wat 
wijze raad te brengen.

Naast buitengewoon functioneel te 
zijn voor het bestuur van GEWIS, 
maak ik ook veel ontzettend toffe 
avonturen mee. Zo word ik vaak 
opgepakt en ergens in een donkere 
plek neergelegd binnen de GEWIS-
ruimte, waarna ik een tijdje later 
weer op een wonderbaarlijke wijze 
word teruggevonden. 

Maar zo ongewoon als ik ben, beleef 
ik niet alleen maar intra-bestuurs-
hok avonturen. Ik houd er ontzet-
tend van om zo af en toe het terrein 
van de TU/e te verlaten en op trek-
tocht te gaan. 

Zo belandde ik op de een of ande-
re manier een kleine tijd terug in 
De Mortel bij een ontzettend gezel-
lige cantus. Ik kreeg een prominente 
plek recht voor het presidium en 
vond het supertof dat ik de zaal af en 

toe mocht verblijden met mijn melo-
dietjes. Eén persoon werd er zelfs zo 
blij van dat hij spontaan ging proos-
ten zodra ik mijn liedje liet horen en 
dat vond ik wel erg leuk. 

Naast mijn avonturen in De Mortel 
ben ik ook een keer in het buiten-
land geweest. Ik heb een prachtige 
reis gemaakt naar onze oosterburen 
in Duitsland. Daar heb ik onderdeel 
mogen zijn van een gezellig kaart-
avondje bij de familie Mouwen. Dit 
was nog vrij rustig, maar de volgen-
de dag begon het avontuur pas echt. 
We gingen naar de nabijgelegen golf-
baan en tot mijn verrassing werd ik 
gebruikt als golfbal. Gelukkig ben ik 
niet zo maar een betalingsregister, ik 
bleek ook nog aerodynamisch te zijn 
en er is zelfs een hole-in-one met mij 
gemaakt!

Ik ben  nog maar een kwartiel te 
vinden in de GEWIS-ruimte en be-
leef nu al de spannendste dagen 
in mijn korte bestaan als kassa. Ik 
kijk dan ook gigantisch uit naar de 
rest van het jaar en de avonturen 
die zullen volgen. Mocht je mij wil-
len vinden, zoek dan vooral ergens 
in het bestuurshok, waar weet ik 
niet precies. Mocht je mij gevonden 
hebben, laat mij vooral even een van 
mijn deuntjes afspelen. Je maakt er 
iedereen onmiddellijk blij mee.

Coming upEvent calendar
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• Wednesday December 4th 2013
EJC Party

• Friday December 13th 2013
Burgundian weekend

• Saturday February 15th 2013
GEDWAAL weekend

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 ..............Back cover outside
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Tim Meeles: “Wat een ellende, ik ging opeens praten!”

Marc probeert Puck te schoppen maar faalt
Puck: “Hoe kun je mijn kont nou missen? Mijn kont is gigantisch!”

Ivo van Heck: “Ik had mijn wekker voor de borrel gezet, en daar ben ik door-
heen geslapen. Daarom ben ik te laat.”

Tijdens een avond bij van Beekveld gaat het over het aankomende vrouwen-
dispuut.
Erwin: “Hoe gaan ze heten? GEZEUR?”

Bij de pizzaturk vraagt de serveerster: “Wil er iemand nog iets drinken?”
Emma steekt haar hand op: “Ik, maar ik wil niets drinken..”
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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
Sebastiaan Candel
Jasper Landa
Ylona van Meeuwenberg
Simon Koop
Sjoerd van Bavel
Marc van Meel
Bor de Kock
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 Docu-
ments applies: “Save as” text with 
line breaks (tekst met regeleinden). 
Figures / images for pieces in con-
sultation 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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