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Pre-summer Blues

The season of rebirth, the time 
of year in which the cycle of 

nature starts all over again is fi-
nally here. In other words: spring 
is upon us. On the very first day 
of spring, temperatures around 
the 20 degrees Celsius hit Eind-
hoven and people were already 
sitting outside during lunchtime. 
This time of year also means 
people are studying for their 
third examination period, though 
when this piece of text is publis-
hed, the exams will be long gone 
and the borrels will be crowded 
with members drinking our belo-
ved Grolsch in either a celebra-
tory or mourning fashion, or as 
the GEWIS song ambiguously 
states: until one feels blue.

Spring is, as described above, often 
associated with a beginning, though 
for any board member of GEWIS this 
marks the time when thoughts of the 
form “the end is near” start occupy-
ing such a person’s mind. Especi-
ally when the board receives a letter 
from enthusiastic, active members 
in which they come forward as can-
didates of the next board, the idea 
of letting the board-life go one day is 
extra saddening.

Luckily the 1st of July has yet to 
come, and until that day yours truly 
will still be the chair. There are yet 
some major events to come, which 
require a vast portion of my atten-
tion. For instance the Election Mee-
ting, where hopefully a 33rd board 
will be elected. After that I hope to 
spend a lot of time training my suc-
cessor. I am also really looking for-
ward to hold the game the board of 
GEWIS annually invents. 

One could call it the Board Game 
(pun intended). For the sake of the 
game, I cannot spoil anything on this 
topic. What I can say lastly though, 
is that our Active Members Day will 

be held on the 26th of May on which 
we will practice some Urban Golf. 

Two weeks before I convey the chair-
manship to my successor, I am glad 
to attend the Department Day on the 
17th of June. I requested to be one 
of the speakers on that day and if 
the department decides to give a go 
on me, I will proclaim my mathema-
tical philosophy within the confines 
of the nicely chosen theme: Escher. 
By then spring has almost warmly 
changed into summer, which mete-
orologically starts a few days after. 
No better time to tell one final, great 
story to all of the audience.

That’s the paradoxical feeling I al-
ways get during summer. They are 
the warmest and longest illuminated 
days of the year and we even get a 
holiday within it. Though it also me-
ans wrapping up many of my last 
occupations and, more importantly, 
saying farewell to people while gree-
ting freshmen all at once. Looking 
forward to what’s coming and look-
ing back to what I’ve achieved, see-
ing my past and people change at 
the same time really gives me some 
summer blues. That’s why I’m so 
glad it’s still spring for a while.

Landa
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Are you ready to become an engineer? 

On Sunday May 18th, over 
1500 children in the age ran-

ging from four to twelve years 
old visited our university cam-
pus together with their parents 
as part of the TU/e Public Day. 
This event was the onset of the 
Dutch Technology Week which 
is an annual activity week du-
ring which the Brainport Region 
opens up to a broader public to 
consolidate its worldwide lea-
dership position in technological 
innovation. 

The department of Mathematics 
and Computer Science made a sub-
stantial contribution to the event 
through a number of great demon-
strations such as the programmable 
Hue interface, the Roboralley, and 
a number of mathematical games 
testing the geometric insights of our 
youngsters. The Oculus Rift demo 
was a top attraction generating long 
line-ups during the entire day, be-
cause every kid wanted to have its 
own virtual reality experience. 

“I want my light back”
As part of the central program, third 
year’s Web Science student Puck 
Mulders and I gave a so-called kids 
lecture. We presented our lecture 
twice for an audience of more than 
250 attendants each time and I can 
tell you that we both had a landmark 
experience. We explained 
about light and the fact that 
through the disruptive tech-
nology innovations in LED 
lighting we now can have our 
natural light back as nature 
provides it every day and 
every night. In an interac-
tive session we demonstra-
ted LED lamps and showed 
a number of lighting appli-
cations that can influence 
the behavior of people thus 
affecting our productivity, 
safety, pleasure and joy. The 

single most striking highlight of the 
lectures was the question posted by 
a nine year old boy who asked what 
the weight of light was. Amongst the 
numerous questions asked by the 
kids and their parents this was un-
doubtedly the most intelligent one. 

Student centricity starts with at-
tracting talent
The Public Day was an unforgetta-
ble event. It showed that the inte-
rest of youngsters and their parents 
in technology in general and in our 
university specifically is growing. If 
we want to sustain the Brainport 
position as one of the Smartest Regi-
ons of the world, we need to educate 
talented people in large numbers 
and in doing so we better start by 
being attractive to the kids in our 
own neighborhood. Through the Pu-
blic Day, the Eindhoven University 
has lived up to this expectation and 
as a Dean I am really proud to be 
able to conclude that our depart-
ment has made a substantial con-
tribution to this well-received event. 
Through this operation our depart-
ment once again has demonstrated 
its ability of being a vital department 
that is ready and eager to handle the 
anticipated growth in the number of 
students as part of our five star stu-
dent centric approach. We are ready 
to educate kids to become the future 
engineers. 
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Introductie van I.V.V

In uw handen houdt u de speci-
ale “In Vino Veritas”-editie van 

het blaadje der z. Als gasthoofd-
redacteur heeft Het Dispuut in-
vulling gegeven aan deze editie. 

Binnen s.v. GEWIS laat Het Dispuut 
zich onder meer kenmerken door 
anciënniteit. Wij hebben dit onlangs 
kunnen onderstrepen tijdens de 
viering van ons tweede lustrum tij-
dens het Bourgondisch Weekeinde 
afgelopen winter. Zie voor details het 
artikel verderop. Verder laat onze 
samenstelling zich steeds meer clas-
sificeren als ‘volwassen’. Het geld 
stroomt bij de werkende monseig-
neurs sneller binnen dan we het 
kunnen opdrinken en een tweetal 
dispuutleden is in verwachting van 
nageslacht. De glazen worden al ge-
borduurd en de dassen worden al 
gegraveerd om dergelijke gendragers 
over achttien jaar bij Het Dispuut te 
kunnen verwelkomen.

Enfin, een keerzijde van deze antieke 
medaille is het feit dat de oudere ver-
worvenheden van Het Dispuut onbe-
kend zijn bij de jongere leden van de 
vereeniging. Vandaar dat wij gaarne 
van deze speciale Supremumeditie 

gebruik maken om de onze literaire 
geschiedenis de revue te laten passe-
ren. U zult derhalve naast veel nieuw 
materiaal een selectie terugzien van 
stukken die in onzes inziens onte-
recht in de vergetelheid zijn geraakt. 
Daarnaast heeft Het Dispuut van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om 
de rijke archieven te doorspitten en 
nooit eerder vrijgegeven materiaal te 
publiceren. Dit is uw kans om een 
kijkje te nemen in de unieke ge-
schiedenis van een orgaan dat ouder 
is dan het Groep-8 rapport van vele 
GEWIS’ers. Snuif op, die nostalgie!
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Frank: “Waarom heb je als commissie geen websiteruimte eigenlijk?”

Frank: “Maar ik vind het echt vervelend dat bestuursleden hun taken niet 
goed doen omdat ze daar te moe voor zijn. Kijk van jou snap ik het wel, jij 
hebt het duidelijk heel druk met allerlei dingen.”
Bor: “Euhm Frank, je weet dat ik geen bestuurslid ben hè?”
Frank: “Oh, niet?”

(Bor praat over Het Klokhuis en Villa Achterwerk)
Jim: “Wát zeg je? Nee, dat heb ik nooit gezien vroeger. Ik mocht niet naar 
linkse TV kijken van mijn ouders.”

Frank: “Ik heb het nog nooit met een vrouw gedaan”

*Rien die worsten formaat piemels aan het snijden is*
Anne: “En dan durf jij te zeggen dat ik altijd met mes en vork moet eten!”
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Research worth a 10!

It was a very nice day in May; a 
mild breeze from the southeast 

and a balmy 23 degrees Celsius. 
For me however, there was a lit-
tle more to this day, because at 
14:00 in the afternoon I had to 
defend my master’s thesis. This 
went well and as a brand new 
engineer I was asked by the Su-
premum committee to tell you 
something about my project.

The official title of my project was 
“Rank Estimation Methods in Side 
Channel Attacks’’. I did my project in 
the Coding and Crypto section of the 
TU/e combined with an internship 
at a company named Brightsight. 
Brightsight is a security evaluation 
lab. This means they certify the se-
curity of all kinds of cryptographic 
devices. Without this certification 
other companies cannot sell their 
pin machines, mobile phones and 
credit cards.

One of the attacks that a crypto-
graphic device must withstand is a 
side channel attack (SCA). These at-
tacks do not consider the math be-
hind a device, but weaknesses in its 
implementation. It is checked if the 
sound, power output or EM-radia-
tion of a device reveals information 
about the cryptographic key used. 

The problem is that the results are 
not always easily interpreted, but 
Brightsight does want to draw con-
clusions about how secure a key is.
 
We can look at this problem in two 
ways. The first is the black box ap-
proach, where we take the potential 
attacker’s perspective. If he were to 
do this attack, then he would first 
try the most likely key according to 
his attack information, then the next 
likely etc. If he at some point finds 
the key, then the number of tries is 
called the rank of the key. The higher 
the rank, the securer the device.

Given current day technology Bright-
sight can assign a lot of computer 
power and in a week determine if the 
key used in the device is among the 
first 250 an attacker would try. The-
re are however two problems with 
this. The first is that this is a lot of 
computers to assign to one of many 
projects. The second is that they can 
only verify the security up to the 
number of keys they can enumerate. 
They cannot give a guarantee on the 
security against a bad guy with su-
percomputers that might be able to 
enumerate 260 or more keys.

The solution for this is the white box 
approach. Because Brightsight is 

not really an attac-
ker, they have access 
to the actual key 
used in the device. 
Using this informa-
tion, the SCA results 
and a hip algorithm 
called the Rank Es-
timation Algorithm, 
we can within minu-
tes give a good lower 
and upper bound for 
the rank of a key, 
even if it is way hi-
gher than 260.

The next problem was rank estima-
tion in side channel attacks on pu-
blic key cryptography. Here SCA re-
sults can be in the form of subkeys 
of varying sizes sorted by likelihood. 
We only have information on this 
part of the key and the rest of the 
key is totally unknown. If we assume 
that the information on a key is on 
its most significant bits, these SCA 
results are equivalent to a bunch of 
intervals sorted by likelihood.

The hillbilly enumeration approach 
would be to take the most likely in-
terval according to the SCA and try 
all the keys in this interval of size l. 
Unfortunately the intervals are of-
ten too large to check all the keys in 
even one of the resulting intervals. 
Kangaroos to the rescue! The nice 
cyclic structure of certain public key 
crypto key spaces allow algorithms 
like Pollard-kangaroo to search the 
interval in O(√(l)) key checks. This 
does introduce a margin of error, 
but we can make this as small as we 
desire (at the cost of searching more 
keys). 

The idea is that we place a mathe-
matical kangaroo on a random va-
lue in the interval and let it hop a 
deterministic, hashing function of 
its current position path on possible 
key values. We then place a second 
kangaroo on the unknown value of 
the key k (ignore how to do this) and 
using the same hashing function to 
let it hop. If the two kangaroos meet 
in a point the collision reveals the 
value of the key. If they hop very long 
without meeting they were probably 
very far apart and the value of the 
key is not in the interval. We can 
continue searching the next interval. 
In the white box approach we count 
how many key checks we would do 
in intervals with a larger likelihood 
than the one that contains the key.

Using these techniques I developed 
a new way for security evaluation 
labs to judge how well an attack has 
worked. I will continue some of this 
research in my PhD at the TU/e. If 
you want to know more, offer me a 
beer at the borrel some time ;).
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Prokert loopt een random collegezaal met GEWISsers binnen en zegt: “Kan 
een van jullie mij even helpen, ik moet ergens in deze zalen college geven, 
maar ik heb geen idee waar.”

Iggy over Simon: “Je wist dat Simon ging komen toen hij fuck jou Iggy zei.”

Jet over schroeven: “Ik ben niet goed in dingen in gaatjes stoppen”

Landa ziet het kaartje van communicatiedispuut ODIN van Thor op de grond 
liggen: “En terecht, wat een afval!”
Marc: “Wat moet ik me eigenlijk bij een communicatiedispuut voorstellen?”
Landa: “Geen idee, ze zitten zeker de hele dag achter de telefoon..”
Marc: “Dan zijn dat in ieder geval wél mensen van Thor die capabel zijn”

Mart: “De server hangt daar echt van de hacks aan elkaar!” 
Tijmen: “Volgens mij valt dat wel mee hoor.”
Mart: “Helemaal niet.”
Bor: “Tijmen, was jij niet het hoofd ICT daar?”
Tijmen: “Euhm, ja.”

M. Klabbers (voorzitter faculteitsraad): “Ik heb je hier om half drie vannacht 
een mailtje over gestuurd, dus het verbaast me dat je dit niet weet.”

(Bor begint iets te zeggen over voetbal kijken bij Yves in Helmond)
Yves: “Gaat deze grap weer over mijn TV-aansluiting in de tuin?” 
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ACtivities

We zijn alweer aange-
komen bij het laatste 

kwartiel. Wat gaat de tijd 
snel. Tijd om de winterkle-
ren weer te verstoppen en de 
zonnebril op te zetten.

Met maar liefst vier ACtiviteiten 
en een commissiemarkt was het 
weer een druk kwartiel. Dat mag 
natuurlijk ook wel in de saaie win-
termaanden. Bij dezen dus een over-
zichtje en de statistieken.

AC Schaatsen is inmiddels een jaar-
lijks terugkerend fenomeen. In een 
winter waar het echte winterweer 
ver te zoeken was, gaf het schaatsen 
toch een beetje het wintergevoel te-
rug. En of je nu alleen vooruitkwam, 
allemaal mooie figuren maakte, of 
zat te stuntelen langs de rand, ge-
zellig was het in ieder geval wel met 
17 inschrijvingen, waarvan 5 eerste-
jaars, een afname van 37% ten op-
zichte van vorig jaar.

Even later organiseerde de AC in sa-
menwerking met de Wervingsdagen 
Hamsterball on Ice, voetballen op 
het ijs. Twee teams van vijf spelers 
hesen zichzelf in grote, vooral lom-
pe, opblaasbare ballen en baanden 
zich een weg door het veld. In de 
meeste gevallen beukten de spelers 
elkaar uit de weg en won uiteraard 
de sterkste. Anderen koprolden het 
hele veld over. Kortom, van het voet-
ballen kwam weinig terecht. Uit-
eindelijk kregen Stephan van den 
Berkmortel, Edwin van Endhoven, 
Jasper Landa, Bas Lodewijks en 
Jeroen van Oorschot een prijs voor 
originaliteit, topscoorder, meeste 
koprollen, meeste botsingen en de 
troostprijs, niet per se respectieve-
lijk. De ACtiviteit werd goed bezocht, 
29 inschrijvingen maar liefst, waar-
van slechts 3 eerstejaars.

Een weekje later stond de Spellen-
avond op het programma; lekker 

ouderwets bordspellen spelen met 
je vrienden.  Het was de eerste keer 
dat ik Muizenval speelde. Natuurlijk 
werden Risk en mijn favoriet van vo-
rig jaar, Machiavelli, ook gespeeld. 
Er waren 19 inschrijvingen waar-
van 4 eerstejaars, een afname van 
45.7%.

De laatste ACtiviteit was AC Weer-
wolven. Na het succes van begin dit 
collegejaar werd meteen besloten 
dit nog een keer te organiseren. Er 
waren minder dan de helft van de 
inschrijvingen, 28 ten opzichte van 
59 begin dit jaar. Dit bood de gele-
genheid om één groot spel te spelen, 
inclusief alle rollen die je je maar 
kunt bedenken, waaronder de wis-
kundige, de raaf, de herder, de po-
litieagent, de koning, de stotterende 
raadsheer en Titus en de dansende 
beer. Uiteraard was er chips en bier 
in overvloed aanwezig en werd het 
erg gezellig.

Tenslotte was er op 19 maart de 
commissiemarkt. Na het vertrek van 
Annebelle Bunthof, Pieter Kokx, Max 
Sondag en Jeroen van de Ven uit de 
AC, staat het ledenaantal op slechts 
6 personen. Tijd dus voor nieuw 
bloed. Eerstejaars konden een me-
moryspel spelen waarbij de poster 
bij de goede foto geplaatst moet wor-
den. Met vijf geïnteresseerde eerste-
jaars mogen we niet ontevreden zijn.

Lieve groetjes,
 de AC
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Alle begin is moeilijk

Tijdens een recente vergade-
ring werd mij, Arjen Sijtsma, 

gevraagd of ik een stukje wilde 
schrijven voor het Supremum 
over onze EJC (EJC14-1). Op een 
zaterdagmiddag besloot ik er 
maar eens aan te gaan werken, 
maar ik kreeg het maar niet voor 
elkaar om een goede introductie 
te bedenken. “Alle begin is moei-
lijk” bedacht ik bij mijzelf, waar-
na ik gelijk terug moest denken 
aan september vorig jaar. 

Als kersverse student ging ik toen 
elke dag met de trein op en neer om 
de volle dag studeren weer mee te 
maken. Na ruim twee maanden was 
mijn tergende zoektocht voor een 
kamer eindelijk voorbij en kon het 
studentenleven pas echt beginnen. 
Wat eerst behoorlijk wennen was 
begon al gauw als een tweede na-
tuur te voelen. Hoewel het eten van 
moederlief onovertroffen is ging het 
koken mij alsnog behoorlijk goed af. 
Zo halverwege het studiejaar had ik 
toch zin om nog wat extra te doen. 
Zo raakte ik tijdens één van de bor-
rels aan de praat met Leroy Visser 
die lid was van EJC14-1. Na één van 
hun vergaderingen te hebben bijge-
woond werd ik toegelaten als lid. Ik 
was hierbij nog net op tijd om onze 
activiteit, de Ik-Houd-van-GEWIS-
Quiz, mee te maken. Hoewel mijn in-

vloed hierin nihil was, was het toch 
leuk om achter de schermen mee te 
werken. 

Waar ik gelukkig wel invloed op kon 
uitoefenen was het organiseren van 
ons aankomende feest. Tijdens de 
vele vergaderingen werd het feest 
langzaam maar zeker vormgege-
ven. Zo werd de kroeg bepaald na 
een kroegentocht met de EJC over 
Stratumseind en na lang overleggen 
konden we het eindelijk eens wor-
den over het thema, waardoor we 
over konden gaan naar het regelen 
van de verdere randzaken. Dit alles 
was heel leuk om te doen en wij van 
de EJC hopen natuurlijk dat dit zich 
uitbetaalt in een zeer geslaagd feest. 

Na het feest is er voor onze EJC he-
laas niets meer om over te vergade-
ren, wat maar goed is ook, want het 
eerste jaar nadert dan ook bijna zijn 
einde. Tot nu toe heb ik het enorm 
naar mijn zin gehad op de univer-
siteit en vooral ook bij GEWIS en 
ik hoop dan ook zeker volgend jaar 
weer terug te keren. Wij van de EJC 
wensen iedereen veel succes zo aan 
het einde van het studiejaar, maar 
vooral aan de eerstejaars met het be-
halen van jullie BSA!
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Laura van Hees: “Was je aanwezig bij AC schaatsen?”
Menno Veen: “Nee, ik was niet aanwezig omdat de datum opeens verplaatst 
was.”

Arjen Sijtsma nadat Kees van Overveld uit het niets een minuut stil was: Zo, 
4 mei kwam vroeg dit jaar.
Niekie van Uum: “Maar huh, 4 mei is toch altijd even vroeg?”

Ivo van Heck: “Nicht dat is toch de vrouwelijke vorm van neef, of niet?”

Annebelle over het aantal mannen- en vrouwentoiletten bij Elektro:
“Ja, maar hier is zeg maar één op de tien mannen een vrouw!”
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daarvan behoort zover onze informa-
tie strekt tot een van de hoofddoelen 
van het dispuut en dat schept on-
getwijfeld naast grote vreugde niet 
zelden ook diepe dalen in een men-
senleven.

Niet voor niets heeft onze stichting 
IVV deze afkorting vele jaren geleden 
gekozen in de hoop ooit op deze over-
eenkomst met uw dispuut gewezen 
te worden. De stichting IVV houdt 
zich bezig met het verzamelen en 
analyseren van gegevens over per-
sonen die door onmatig gedrag van 
middelen, waaronder de door u zo 
volprezen wijn, het doorgaans tijde-
lijk zonder hulp niet meer aankun-
nen.

En daar ligt de hoop voor u en uw 
dispuutgenoten van In Vino Veritas.

Zolang u de waarheid en de gevaren 
van de wijn niet doorziet en die blijft 
koesteren als het hoofddeel van uw 
bestaan dan zult u na lange tijd het 
embleem van In Vino Veritas van-
zelf wisselen voor het deelnemen in 
de database van de Stichting IVV. 
Uw activiteiten die ik gewis van de 
dispuut website kon halen doet ver-
moeden dat uw inspanningen dien-
aangaande evenals uw inzet ambiti-
eus genoemd mogen worden. Mocht 
u kennisvermeerdering in de jaren 
die komen toch prevaleren boven 
de invloeden van de wijn dan kunt 
u te zijner tijd solliciteren bij onze 
organisatie want wij opereren op 
het scheivlak van de ICT en de Zorg, 
data analyse en onderzoek.

In afwachting van uw keuze verblijf 
ik,

Hoogachtend,
 - Naam bij Het Dispuut bekend -

Bestuurder Stichting Informativoor-
ziening Verslavingszorg

Geachte Quaestor, uit uw re-
cente benoeming dd. 16 no-

vember 2004 leid ik af dat u een 
ambitieus jongmens bent, want 
al op 18 november is uw ver-
zoek voor overdracht van onze 
domeinnaam IVV op mijn bureau 
beland in mijn hoedanigheid van 
bestuurder van de stichting IVV 
en daarmee houder van het web-
domein IVV.

Uw belangstelling voor dit webdo-
mein is mij, na mij verdiept te hebben 
in de achtergronden en uw website 
en de rijke historie van het genoot-
schap In Vino Veritas, volledig hel-
der . U heeft zeker mijn elementaire 
sympathie. Edoch het overhandigen 
van de domeinnaam IVV zal helaas 
niet kunnen geschieden. De domein-
naam IVV heeft naast een wijdver-
breide naamsbekendheid in natio-
naal en internationaal verband zelfs 
zijn weerslag in wettelijke regelin-
gen. Het al te kordaat overhandigen 
van de oernaam van onze stichting 
Informatie Voorziening Verslavings-
zorg zou onrecht doen aan de rijke 
historie die wij daarmee inmiddels 
hebben opgebouwd. Voor uw mo-
gelijke interesse verwijs ik U naar 
onze website www.sivz.nl en naar 
de hoofdtaak die wij uitvoeren bin-
nen de stichting met die onvolprezen 
domeinnaam . Wij zijn houder en be-
heerder van het nationale Landelijk 
Alcohol en Drugs Informatiesysteem 
(LADIS) Hierin kunt u mogelijk uw 
ongetwijfeld reeds grote kennis van 
alcoholhoudende dranken verrijken 
met enige informatie over personen 
die zich onvoldoende wisten te mati-
gen in het drinken van de wijn en de 
waarheid niet wilden onderkennen.

Maar er is hoop voor alle dispuutle-
den van In Vino Veritas. Het gemid-
delde dispuutlid, voorzover die bij In 
Vino Veritas zal voorkomen, zal zich 
regelmatig laven aan de drank der 
Goden: Wijn. Het stevig doordrinken 

Het ``In Vino Veritas’’ Proostlied

Proost, de week begint ermee

Dinsdag roepen we santé

Cheers, we proosten met een lach

Prosit op de donderdag

Vrijdag proosten we met skol

Egeszsegedre daarna

Zondag roepen we yamas

Proost met ``In Vino Veritahahahas’’

In modo ``Do Re Mi’’
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Bordeaurius Burgundy

Ik zal mij even aan u voorstel-
len. Mijn naam is Bordeaurius 

Burgundy, ik ben een verhalen-
verteller en ik wil jullie graag 
een episch verhaal vertellen 
over een van de vele spektakels 
die ik heb mogen aanschouwen. 

Er was eens een eerstejaarscommis-
sie genaamd EJC14-2, bestaande 
uit tien unieke leden. Deze tien per-
sonen wilden een openbaar toernooi 
organiseren om deelnemers het ge-
not van onder elkaar zijn bij te bren-
gen. Het toernooi zou bestaan uit 
vier uitdagingen die de strijders in 
groepsverband moesten overwinnen. 
Ik zal alle vier voor u toelichten.

De eerste uitdaging, beter bekend 
als “Het Water van Skippédius”, was 
een gevaarlijke. Een deelnemende 
groep moest zo veel mogelijk hei-
lig water door middel van een graal 
uit de machtige Dommel scheppen. 
Dit klonk eenvoudig, maar helaas 
ging dit niet zonder slag of stoot. De 
moeilijkheid zat hem namelijk in de 
vloek van Skippédius. Hierdoor kon-
den strijders niet meer lopen en was 
transportatie alleen nog mogelijk via 
een skippybal. Er gingen geruchten 
dat de bal behekst was, waardoor 
zeker de helft van de strijders in de 
krachtige klauwen van de Dommel 
valt.

Voor de overgebleven krijgers volgde 
hierna een uitdaging van ongekende 
verleiding. Elke kampioen moest hier 
zijn trots aan de kant zetten om deze 
uitdaging met succes af te ronden. 
Door uitsluitend de sensuele spieren 
van de nek te gebruiken moesten zij 
een magische bal doorgeven zonder 
deze te laten vallen. Strijders die 
hun eer niet konden loslaten waren 
hier gedoemd te falen.

De derde uitdaging bestond uit een 
diepe raadselachtigheid. Alleen krij-
gers met uitzonderlijke kennis over 
hun naasten hadden hier kans om 
te slagen. Een demon uit de onder-
wereld had een onschuldige burger 
ontvoerd en vermomd tot deze niet 
meer te herkennen was. Alleen als 
de krijgers binnen een beperkt aan-
tal vragen erachter kwamen wie er 
ontvoerd was, werd deze onschul-
dige burger gered van het hellevuur. 
Vanzelfsprekend gingen hier veel on-
schuldige zielen verloren.
Ook werd er nog een extra test aan 
de strijders gegeven. Deze hield in 
dat van elk commissielid een portret 

C
ollin W

agenm
akers

op basis van aanwijzingen van hun 
niet-blinde groepsgenoten konden 
de krijgers de mond van elkaar vin-
den. Ook hier gingen velen kampioe-
nen ten onder.

Uiteindelijk zijn er slechts zes groe-
pen geweest die alle testen hebben 
doorstaan. Ook in deze groepjes wa-
ren er slachtoffers die het niet tot het 
einde hebben gehaald. Velen zijn het 
erover eens dat al deze groepen be-
staande uit strijders gezien kunnen 
worden als ware kampioenen. Toch 
werd één van de groepen verkozen 
boven de anderen. Aan elke krijger 
in deze groep werd de ultieme prijs 
der gezelligheid uitgereikt.

Ik, Bordeaurius, hoop dat ik u met 
dit legendarische verhaal vermaakt 
heb. De tien leden van EJC14-2 die 
dit evenement plaats hebben laten 
vinden, hebben hiermee hun taak 
als eerstejaarscommissie volbracht. 
In de nabije toekomst zal deze func-
tie door de jongere generatie op zich 
worden genomen met de hoop op 
een nieuw wonderbaarlijk verhaal. 

Met eerbiedige groeten en de meeste 
hoogachting,

Bordeaurius Burgundy

van vroeger werd getoond en dat de 
groepen elk lid bij het goede portret 
moesten zetten. Er waren groepen 
die goed keken naar de oren en suc-
cesvol deze opdracht voltooiden, 
maar er waren ook groepen die zelfs 
de makkelijkste koppeling niet kon-
den maken…

Geen enkele groep kan goed func-
tioneren zonder vertrouwen in el-
kaar. Daarom werd dit in de laatste 
uitdaging getest. Vervloekt met een 
gebrek aan zicht moesten twee krij-
gers een zoen des doods aan elkaar 
geven. Als deze zoen ergens anders 
dan de mond terecht kwam, kregen 
de strijders een uiterst gevaarlijke 
substantie over zich heen. Alleen 
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stejaars heb ik vernomen dat ik ze 
volgende jaar bij de AC verwAChten 
kan. Allerlei prAChtige ACtiviteiten 
organiseren, wie wil dat nou niet?

Het is misschien een beetje AChter-
stevoren, maar ik wil toch nog even 
terugblikken op de ACtiviteiten van 
dit jaar. Er waren de klassieke ACti-
viteiten zoals AC Laserquest, Weer-
wolven van WACkerdam, de spel-
lenavond en het karten, waarvan je 
meeste volgend jaar weer kunt ver-
wAChten. Ook was er een nieuwe 
ACtiviteit, de AC boswandeling, een 
persoonlijke favoriet. Dit was na-
tuurlijk niet zomaar een trektocht, 
maar een avontuurlijke wandeling 
in het holst van de nACht! Mocht je 
overigens nog een leuke ACtiviteit in 
je AChterhoofd hebben, deel dat dan 
vooral met ons!

Zoals gezegd zit de AC nog niet stil. 
In de afgelopen weken hebben we 
plannen gemaakt voor de ACtivitei-
ten van de intro en de FLUP(bovenop 
het vertrouwde knACkworsten eten), 
van de pas uitgevoerde ACtiviteiten 
zijn de begrotingen en draaiboeken 
afgerond en er was nog een organi-
satorische stoelendans binnen de 
commissie. Ik wens je verder een 
prettige zomervakantie toe, waar-
in je met een gerust hart aan het 
zwembad kunt liggen, wetende dat 
er volgende jaar behalve het eeuwige 
studeren ook nog eens wat leuks te 
beleven valt!

Het einde van het 4e kwartiel 
is weer nabij. Het is een tijd 

waarin de hoge temperatuur het 
weer eens is met het feit dat je 
wat minder ACtief bezig bent. 
Toch is ook na de laatste ACti-
viteit de AC nog eventjes ACtief, 
want de ACtiviteiten gaan vol-
gend jaar gewoon door.

Het collegejaar is dan wel ten einde, 
er is nog wel tijd voor een nieuw lid: 
ik ben Martijn Struijs, eerstejaars 
student Technische Wiskunde en 
Software Science. Toen ik als trots 
lid van EJC-3’14 in het vierde kwar-
tiel erAChter kwam dat we na het 
organiseren van ons feest en ACti-
viteit in het 4e kwartiel weinig meer 
te doen hadden, zocht ik een nieuwe 
commissie om ACtief in te worden. 

De AC wordt door velen omschreven 
als een logische voortzetting van een 
eerstejaarscommissie, omdat de AC 
zich uiteraard ook bezig houdt met 
het organiseren van ACtiviteiten én 
meestal een feest, alleen dan vaker. 
Dat AC-feest is er dit jaar niet geko-
men, gezien er maar liefst 3 EJC’s al 
een feest organiseerden. Als het en-
thousiasme van de komende eerste-
jaars gelijk blijft, komen er gezien de 
groeiende instroom waarschijnlijk 
weer genoeg EJC’s om de AC van het 
organiseren van een feest te weer-
houden. 
De huidige eerstejaars zijn ook voor 
de AC enthousiast. In tegenstelling 
tot mijzelf willen ze liever eerst even 
wAChten, maar van meerdere eer-
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Er miste iets!

Het was een koude woensdag 
avond, op vrijdag de dertien-

de. Het was grauw, donker weer. 
In de verte scheen een zwak 
licht, van een verdwaalde reizi-
ger. Het was de postbode, met 
een bijzonder pakketje, geadres-
seerd aan ondergetekende. Het 
pakket bevatte het gloednieuwe 
Supremum van GEWIS. Tot mijn 
grote verbazing, miste er iets…

Als uiting van furiositeit, schreef ik 
met rode pen en in CAPSLOCK (!) 
een brief naar de Supremum com-
missie. Wat bleek: bij de voorstel-
stukjes van EJC-1 heeft ieder lid 
zichzelf kunnen voorstellen, op één 
iemand na. Ikzelf. Als tegenprestatie 
werd mij gevraagd of ik mezelf ‘In de 
Spotlight’ wilde zetten.

Velen van jullie zullen mij kennen 
als draaimolen, propellerpet of Ar-
datumno. Mijn echte naam is Arno 
Coppelmans, ik ben nu aangekomen 
in mijn 19e levensjaar. Een paar 
maanden geleden heb ik besloten 
om mijn nest in Sint Oedenrode 
te verlaten, en als een vrij vogel te 
gaan leven. Al snel bleek het leven 
als dakloze mij niet goed te bevallen, 
dus ben ik op kamers gaan wonen in 
Eindhoven. Hoewel de kwaliteit van 

het eten een behoorlijke terugslag is, 
bevalt het me nog steeds in Eindho-
ven. Ik had het gevoel dat er verder 
nog iets mistte in mijn studentenle-
ven, maar ik kon niet bedenken wat 
het was. 

Dit alles veranderde toen de pen-
ningmeester (gehete Leroy Visser, 
voorheen PR-manager) van EJC 1 
naar mij toe stapte en mij overtuigde 
om in een eerstejaarscommissie te 
gaan. Het was vanaf die dag, dat het 
kleine gat in mijn hart gevuld was. 
Ik voelde me compleet, en mijn le-
ven als student ging een gouden tijd 
tegenmoet.

Met pijn in mijn hart realiseer ik dat 
ons feest op dit moment geweest is, 
waardoor er niets meer over blijft 
om over te vergaderen. Het einde 
van het jaar is in zicht, en EJC-1 zal 
spoedig niet meer actief voortleven. 
Hoewel dit voor ons allen een pijnlijk 
moment zal zijn, zullen we verder 
moeten. De laatste tentamenweek 
nadert snel, en ik kijk met vreugde 
terug op dit geweldige eerste jaar. Ik 
zal niet voor mezelf spreken, maar 
vanuit ons gehele EJC dat we ieder-
een heel erg veel succes wensen met 
deze laatste eindsprint, en we hopen 
jullie allen volgend jaar weer te zien!
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Myrte vol overtuiging, na lang wiskundig redeneren: “Dus 1 is gelijk aan 0”

Bor (op marktplaats): “Door montitorstandaard fout te typen, heb ik 20 euro 
bespaard. Toen kwam ik nog dommere advertenties tegen.”

Blokhuis over dat hij zijn fopbril opheeft:
Blokhuis tegen patricia: “Ik zie nog net dat jij een meisje bent.”

(Het gaat over allitereren)
Rik Rutjens: “Dat doe ik gewoon altijd!” 

(Thijs komt na een valpartij van de schaatsbaan af)
Beheerder: “Oei, wil je wat ijs?”

Ivo: “Jaa, die was lang hé Patricia, was ie lekker?”
Patricia: “Ja, die was zeker lekker!”
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Bor: “Hij is echt zo iemand waarvan je denkt, hoe doe jij universiteit?”
Bob: “Hij is echt zo iemand waarvan je denkt, hoe doe jij lopen?”

Florian: “Ik heb een minimum cut gevonden!”
Stephan: “Florian be like: ik heb een kut.”

Tijdens het GEDWAAL wandel weekend staat er een groen hek tussen de 
B.O.O.M.en:
(Sako) “Wat is dat groene daar?!”
(Teun) “Dat is een bos....”
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Jack Rose

Dear members of both the fair-
er and unfairer sex. This su-

premum issue we would like to 
tell you the story of Jack Rose. 

Four score and seven years ago 
there was a man named Jack Rose. 
He was a professional boilermaker. 
He had an apartment in the Bronx 
and a pet grasshopper named Cae-
sar. This all didn’t make him very 
popular with the white ladies.

His friend Tom Collins came to the 
rescue. “I know that there is not a 
snowballs chance in hell that a joker 
like you will get his own dates”, he 
said. “But if you fix my bike with just 
that rusty nail and a screwdriver, 
then I will set you up with my friend 
Brandy Daisy. She’s a real redhead-
ed slut. You will like her”.

And thus it happened that on a nice 
spring evening Jack drove his old 
fashioned golden Cadillac with black 
velvet interior to Brandy’s house. He 
met her godmother, who offered him 
an oatmeal cookie and her godfa-
ther, who was a white Russian and 
threatened to have his balls shot off 
by a B-52 if he broke his daughter 
heart.

Jack first took her to a movie. Al-
though he thought Corpse Reviver 
#2: The Hangman’s Blood was far 
underrated, Brandy did not seem to 
like it. So he took her to the beach 
to cheer her up. There was a nice 

sea breeze blowing and apart from a, 
now rather salty, dog playing in the 
water the place was deserted.

They retreated for some sex on the 
beach (she was a slut after all). Jack 
could already tell that this hanky-
panky was not going to be a quick 
fuck. As she leaned in for a kiss, 
she said: ``Pucker up, Jack.’’ Jack 
discovered that night that a but-
tery nipple is a slippery nipple and 
during screaming orgasms saying 
‘Woo Woo’ is slightly inappropriate. 
Doesn’t matter, had sex. 

Meanwhile, a mudslide in Asia 
caused a red lotus to be de-rooted 
from its birthplace. It was trans-
ferred to a little village where people 
smelled it and it caused headaches 
and delusions. All the painkillers in 
the world did not help. One person 
tried to cut the monkey gland out 
of a brass monkey, another tried to 
moonwalk on a horse’s neck. It was 
bad luck for Jack however that a 
polar bear, a bloody Aztec and the 
incredible Hulk also lived in this vil-
lage and decided to fly to NY and 
place an Irish car bomb in Jack’s 
car to kill El Presidente. This is how 
Jack died.

The moral of this story? If you can 
find all 47 cocktails and shots hid-
den in the text, you should definitely 
join our cocktail workshop on the 
21st of May!

Wist je dat‽
Lydia van W
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Wist je dat...

• Bob als eerste lid is geïnstalleerd?
• Er een bestuur is geweest met maar liefst drie B.O.O.M. leden (en een 

B.O.O.M. aspirant)?
• Ivo aan het eind van zijn aspirantenperiode een Visual Tree Assessment 

heeft gedaan?
• Ivo lid is geworden tijdens een avond stappen op stratum?
• De notulen daarvan op een bierviltje gemaakt zijn?
• Marlous lekkere koekjes kan bakken?
• we tien (oud) BAC leden binnen ons dispuut hebben?
• ...en acht oud bestuursleden?
• We in negen jaar tijd maar vier verschillende voorzitters hebben gehad 

:) ?
• We graag borrelen op vrijdagmiddag?
• We graag buiten borrelen?
• Als we een buitenborrel organiseren voor GEWIS het meestal geen bor-

rel weer is?
• We meerdere keren met andere mensen in de Dommel hebben gelegen?
• We de brandweer een badje hebben laten vullen voor acht man?
• Dit beide weer was in een tijd van het jaar die hier eigenlijk niet geschikt 

voor was?
• We ieder jaar een mega gaaf weekend organiseren?
• Het daar meestal wel goed weer is?
• We ondertussen veertien leden hebben?
• We vaker één van onze leden vergeten?
• Dit nog iets is wat we met de BAC in gemeen hebben?
• Ivo nipt van Chico heeft gewonnen?
• Koot nipt van Chico heeft verloren?
• Je blijkbaar B.O.O.M.pjes te veel water kan geven?
• Het bovenstaande gerelateerd is aan borrels?
• Het oudste en het jongste lid X jaar schelen?
• Dat dit totaal geen invloed heeft gehad op onze geweldige muzieksmaak?
• Het zangtalent van één van onze leden vast is gelegd en te beluisteren 

bij GEWIS?
• Er wel degelijk B.O.O.M.en gewond zijn geraakt bij de creatie van ons 

logo?
• Het maar de halve duur van een “normale” studieperiode heeft geduurd 

voordat deze klaar was?
• We bijna “Buitensporige Open Online Multiplayers” (o.i.d.) geheten had-

den?
• GEPWNAGE dan geen bestaansrecht zou hebben ^^ ?
• We in de zomer blij zijn dat dit niet doorgegaan is?
• Graslammen onze favoriete buitenactiviteit is?
• Meerdere van onze leden ‘last’ hebben van een conditie die wij “herfst” 

noemen?
• B.O.O.M.groen net zo goed gedefinieerd is als lime...?
• Lourens een borrel lang op een paal heeft gezeten met een Woutertje en 

een pul in zijn hand en een camouflagenet om zijn hoofd?
• Edwin bang is voor koeien in het donker?
• Vier leden van B.O.O.M. in hun zevende jaar Analyse 1 hebben gehaald?
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Linde: “Maar voor doven heb je toch brailleschrift?”
(twee maanden later)
Jeroen: “Je hebt toch ook speciale teletekst-ondertiteling voor blinden?”

Puck: “Óf je doet iets half, of je doet het helemaal niet!”

(Sjoerd en Jos doen iets achter de bar)
Bor: “Hee! Geen gevoos in de soos!”
Sjoerd: “Het was een experiment!”

Jet tegen Simon: Je moet niet gewoon zomaar dingen in je gaatje stoppen.
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year, when I finished the last stage 
of the Batavierenrace with the GE-
WIS flag over my shoulders, that ou-
tro was playing, and it was nothing 
short of spectacular.

A playful element film scorers some-
times wield, is using an instrumental 
at the intro of a film, and a heavier 
instrumented and/or vocal version 
of that piece at the close. Which 
brings me to my own introduction 
and also to my second example. 
A recurring song at that time was 
`Bromance’, by Tim Berg, who later 
rose to fame under the name Avicii. 
It still takes me back almost 4 years 
into the past when I was a fresh-
man on an introduction week with 
GEWIS, every single time. Later he 
released a vocal version called `Seek 
Bromance’, featuring amazing house 
act singer Amanda Wilson. Conclu-
sion: this could be a great example 
of how to give someone a last but po-
werful slice of emotion at the credits. 

Seeing the word counter go up with 
every word I’m typing, I guess my 
own credits just rolled by. It’s been 
such a pleasure to be the chair of 
GEWIS. I have so many things and 
so many people to be thankful for, 
and you know who you are. In my 
head namely, your name just passed 
my thoughts. So I guess the `Special 
Thanks’ go out to you, my dearest 
of friends.

Landa

The moment is finally among 
us. You are now reading the 

page which I got to fill four times 
this year: movie score the Chair-
man’s Note. My reign as chair-
man has surely ended by the 
time you read this piece printed 
in our precious Supremum, but 
let me tell you some of my last 
mind stirrings retrospectively.

I have not written about what I 
achieved this year. If you are an 
active member you were probably 
there at activities and the members 
meetings to see what I have done. 
On the other hand, if you asked me 
about it this year at the borrel, I pro-
bably would have extensively told 
you about how I lived my year as 
chairman, which you can still do the 
upcoming years. So do not hesitate 
to reminisce with me in the future.

What I do want you to know is that I 
am a great admirer of film and game 
soundtracks. A soundtrack should 
always support the story and de-
pends on the environment, the si-
tuation, the characters and the de-
sired emotions at that moment. This 
comes with a huge personal taste in 
instrumentation, genres and the-
refore in music, ultimately. Lately 
I have been thinking of what song 
I would choose to, for example, ac-
company this last note with, like an 
outro to close this year. It could be 
a corny goodbye-outro, a happy ou-
tro, a sad outro or what have you. 
From my reflection I deduced that 
it should be satisfying two criteria. 
It should be a song that has a great 
emotional value and makes me hap-
pily think back at the time I spent 
with GEWIS or in Eindhoven so far. 

The first example is an outro. I’m ai-
ming for the outro in the song `Bel-
gië’, by Het Goede Doel. I know it is 
a song from before my time and it 
is far from emotional. Though this 
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Graduate School
Starting in 2015/2016, the TU/e 
master programs will be given an 
update. For most programs, the 
changes will be quite limited. I’m 
going to use this article to explain 
the basic shape of the Graduate 
School idea. Every program will 
have the same basic structure with 
the following properties: there will 
be a section consisting of at most 
30 ECTS for core courses. The core 
courses are the obligatory courses 
unique to each program in the Gra-
duate school, all students in a spe-
cific master program have to take 
all core courses for that program. 
Next there will be a section worth at 
least 15 ECTS containing electives, 
an internship or homologation cour-
ses. The content of this section can 
be chosen freely by every student. 
Initially, there will be no rules as to 
which courses are chosen here, but 
in exceptional cases guidelines can 
be implemented if it turns out this is 
needed to achieve the learning out-
comes of a program. Then there is 
a section for specialization electives. 
Specialization electives are chosen 
from a predetermined list. You can 
combine any courses on this list to 
your liking. The next section is a 
new one: a study abroad for at least 
15 ECTS. Since internationalization 
is an important aspect of the Gradu-
ate School, all students who cannot 
demonstrate international academic 
experience are required to obtain at 
least 15 ECTS abroad. These ECTS 

are part of the three sections ex-
plained above. 

Once all of these sections are con-
cluded, the graduation project 
starts. The graduation project will 
be worth 30 or 45 ECTS. Whether a 
program offers a graduation project 
of 30 ECTS, 45 ECTS, or both is up 
to the program management. Additi-
onally, as long as the core course re-
quirements do not exceed 15 ECTS, 
a program can also offer a 60 ECTS 
graduation project. If this is the 
case, the program should also offer 
a smaller project for the students 
who are not aiming at an academic 
career. Besides these five sections, 
a central theme in the Graduate 
School is professional and academic 
skills. These skills will be integrated 
in projects, internships and gradua-
tion projects and will be part of the 
learning outcome of your degree. 
Another important aspect of the 
Graduate School mentoring: Every 
student will have a personal mentor. 
This mentor can be a full professor, 
associate professor, or assistant 
professor. The mentor should be as-
signed to or selected by the student 
at the end of the first semester of the 
first year. The relationship between 
the student and the mentor is cha-
racterized as a master-apprentice 
relationship. Together they will de-
fine the goals of the student during 
their time at the TU/e. 
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Frank, over zijn crossfit trainer: “Daar is die paalitaliaan niks bij!”

Patricia: “Ik ben geen vrouw!”

Bij de KFC.
Bor: “Ik ben nog nooit uit deze zaak verwijderd.”
Kutjeroen: “Challenge accepted!”

Mattijn belt Bors telefoon, die Tosca in haar bezit heeft. Tosca neemt op: 
“Hallo, met Bor!”. Mattijn geeft zijn telefoon aan Bor.
Bor: “Hallo, met Tosca!”
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The Rise of Ultra Large Scale Education

Two years ago the Eindhoven 
University of Technology in-

troduced the Bachelor College 
as a university broad education 
program offering students a 
uniform basis for technical stu-
dies with ample opportunities 
of meeting personal education 
needs. With the introduction of 
the Bachelor College the TU/e 
implemented its vision of the En-
gineer of the Future as casted in 
a manifesto on this subject writ-
ten by our esteemed colleagues 
Anthony Meijers and Perry den 
Brock. 

The manifesto builds on the repu-
tation of the TU/e of being a small 
scale university with lots of atten-
tions for the personal needs of the 
individual students as part of their 
personal development trajectory, 
thus enabling them to optimally pre-
pare themselves for a future as an 
engineer. Probably the most ground 
breaking new development in the 
design of the new Bachelor College 
is the introduction of a number of 
base courses that are mandatory to 
all freshmen and women that enter 
the university. 

Calculus XXL
One of the five base courses that 
have been introduced two years ago 
is Calculus. This course, which is 
organized by the Department of Ma-
thematics and Computer Science, 
is designed to provide all first-year 
students with the fundamentals 
of mathematics that are needed to 
complete a technical educational 
program successfully. These fun-
damentals include basic calculus, 
geometry, transcendent functions, 
limits, differential and integral cal-
culus, vectors in two and three di-
mensions, and first order differen-
tial equations. The Calculus course 
objectives are simple to state, but 
their execution is a major operation 

which has stretched the organizatio-
nal skills of the department to the 
maximum. Let me give a few figures 
of merit to substantiate this remark. 
Calculus contains 15 majors given 
in three variants depending on the 
needs of different departments at 
our university.  In 2013 in total 2107 
students took the Calculus course. 
The lectures are presented in eight 
shifts with 250-300 students per 
shift. Three of them are presented in 
English, the remaining ones in Dut-
ch. Each lecture week contains six 
hours of course: four in which new 
material is presented and two for 
rehearsing and applying the newly 
presented material. These last lec-
tures are interactive and they make 
use of electronic clickers. Students 
are coaches in small tutor groups 
of eight to ten persons applying an 
electronic education environment 
that provides them with support 
24/7. In total there were 240 tutor 
groups ran by 80 tutors including 
20 student assistants. During 2013, 
600000 digital exercises were made. 

Student centricity
The advanced approach applied 
within Calculus has led to the asto-
nishing result that almost seven out 
of ten students have passed their 
exam in the first year. Moreover Cal-
culus was rated among the best first 
year courses. The implementation 
of Calculus can be best described 
as a logistics operation of unprece-
dented size. It was executed by our 
bachelor college director Emiel van 
Berkum and his team with great 
success. Special mentioning in this 
respect should be made of the elec-
tronic study environment that was 
created by Hans Cuypers. Through 
this operation the department of 
Mathematics and Computer Sci-
ence has gained an almost unique 
experience in organizing large scale 
courses that are shaped around 
students. This in turn will provide 

the department with the means to 
cope with the growing numbers of 
students that we anticipate for the 
years to come and with the objective 
to deliver a five star student centric 
approach to our young talents. As a 
department we are really proud of 
this achievement.

I
N
F
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Prof.dr. Bert Smits: “Just say you are the Bijenkorf and you do the Three 
Horrible Days thing.”

Frank: “Wormen zijn de toekomst!”

Iggy: “Ja! Zij hadden met een pistool iemand neergeschoten.”
Bor: “Met een pistool nog wel.”
Frank: “Ja, je kan toch ook met je pik, ehhhh.”

Iggy: “Zei je nou kutiggy of fuck jou Iggy? Ik vergeet altijd welke koosnaam-
pjes mensen voor me kiezen.” 

Jeroen N. tijdens Ethiek en Recht: “Deze sides zijn buitengewoon premium.” 

Jasper tegen meelopers: “We hebben ook GELIMBO, dat is een nerddispuut 
die allemaal geeky dingetjes doen en zo.” 

Mark: “Wat heeft iedereen hier opeens met Hawaii?” 

Bor: “Hoe vond je dat boek eigenlijk?”
Ylona: “Ik vond het helemaal niet leuk! Ik hoopte dat de hoofdpersoon dood-
ging en toen ging haar vriendje dood!” 

Jim over zijn taak als FSE-president:
“Leuk hè, is het een keer niet de vrouw die al het geld uitgeeft.”

Simon: “Ik vind het heerlijk om handtastelijk te zijn als ik dronken ben. Ei-
genlijk ben ik dat ook als ik hetero ben... eh.. nuchter.”

Ruben: “Mattijn heeft net met.... gezoend”
Wouter: “Mattijn is echt een lul!”

Leon: “Ik baal ervan dat alle goede carnavalmuziek wordt vertaald naar het 
Nederlands”

Mitchel: “Ik heb er de hele tijd aan zitten draaien dus hij is een beetje warm.”
Mitchel: “Voel maar.”
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Dwalend over de hei

Na een week lang binnen zit-
ten, vlug door de regen naar 

de uni fietsen en zo ook weer 
terug, was het duidelijk tijd om 
in het weekend van het mooie 
weer te genieten. Vol goede 
moed vertrokken de dappere he-
ren en dame op zaterdag bij het 
ochtendgloren richting de hoge 
Veluwe. Het plan was simpel: 
We pakken de trein naar Arnhem 
en lopen vanaf daar richting de 
blokhut in Ede. In de trein heers-
te een rustige sfeer, waarschijn-
lijk omdat mensen nog wilden 
slapen. Sako wist dit prima te 
bevestigen door hard te zeuren 
over koffie, maar toen puntje 
bij paaltje kwam, vond hij Star-
bucks koffie niet goed genoeg…

Vanaf station Arnhem liepen we snel 
het park in en zo lieten we al gauw 
de bewoonde wereld achter ons. 
De omstandigheden waren bijzon-
der gunstig voor een winter wandel 
weekend. Vroeger, toen GEBIKKEL 
de winteractiviteiten domineerde, 
werd er rekening gehouden met 

sneeuw, terwijl we nu geen sneeuw 
hadden en temperaturen boven het 
vriespunt. Goede omstandigheden, 
goede resultaten en zo konden we 
lekker doorlopen.

Wie vroeg ontbijt, wil vroeg lunchen, 
en zo vonden wij tegen het middag-
uur een lekker plekje om eens te 
gaan lunchen. Inmiddels hadden we 
iets meer dan twee uurtjes gewan-
deld en was een pauze dus wel te-
recht. De krentenbollen, pistoletjes, 
en ’s ochtends gemaakte broodjes ei 
werden tevoorschijn getoverd uit de 
grote rugzakken. Voor sommigen is 
het even graven tussen alle spullen, 
gezien ook alle benodigdheden voor 
de overnachting daar waren. Waar 
de meesten voor een licht zakje had-
den gekozen, vond Hans het handi-
ger om een ware lunch-kist mee te 
nemen. Gevuld met boterhammen, 
maar er was zelfs nog ruimte voor 
tabasco, salades en overige luxe.

Hoewel het weer erg fijn was, viel 
de wind toch een beetje tegen. Toen 
iedereen wat energie had opgedaan 
was het weer de hoogste tijd om door 
te dwalen. De kaart werd tevoor-
schijn getoverd, en de paden werden 
gevolgd, tot een hek… blijkbaar von-
den mensen het nodig het gesticht 
waar we door liepen met grote hek-
ken af te zetten zodat niemand zou 
ontsnappen. Gelukkig konden wij 
slimme mensen een plek vinden 
waar een ontsnapping snel te reali-
seren was waardoor we gewoon ver-
der konden. Na het doorkruisen van 
een achtertuin van een kasteel, het 

wachten. De lunch koffer 
werd weer tevoorschijn ge-
toverd en de M&M’s wer-
den onthaald als een feest-
maal.

De stamppot hebben we 
laten smaken, het bier 
maakte dorstig en de spel-
letjes maakten de avond 
een goede afsluiting van 
een mooie dag. De avond 
werd redelijk op tijd afge-
sloten, omdat de volgende 

dag weer een wandeling gepland 
stond en de betonnen vloer en dun-
ne matjes nooit de meest comforta-
bele nacht geven.

Voor dag twee lag er geen wandeling 
klaar en het zou dus echt dwalen 
worden. We besloten met een omme-
tje in ongeveer 15 kilometer terug te 
wandelen naar het station. Het pad 
werd vooral bepaald door opmer-
kingen als “dat pad is breder, laten 
we de andere pakken” en Sako die 
naar rechts wijst en zegt: “Wat is dat 
groene, daar wil ik heen!” Waar het 
logische antwoord “dat is een bos” 
op kwam…

Nadat de laatste meters naar de 
trein gewandeld waren mochten we 
eindelijk op de bank gaan zitten, 
terug naar GEWIS. Een geslaagd 
weekend, waarna ik volgens mij na-
mens iedereen kan zeggen: Op naar 
de volgende!

volgen van een onverhard-rolstoel-
bospad, bleek een het pad vervol-
gens een vijver in te lopen. Het pad 
was gemarkeerd met paaltjes, en in 
het midden van de vijver stak nog 
mooi net een bordje boven het wa-
ter uit. Een stukje “off-road” (Sako) 
zorgde ervoor dat we allen droge voe-
ten hielden.

Het laatste stukje ging door zwaar 
los zand waar sommigen onder ons 
toch echt sporen van vermoeidheid 
begonnen te vertonen. Het bericht 
dat we er bijna waren deed wonde-
ren en zo werd zelf de laatste heuvel 
zonder geklaag overwonnen. 

Dat we er een goed tempo in had-
den zitten was duidelijk, maar dat 
we te vroeg bij de locatie zouden zijn 
hadden we niet aan zien komen. De 
sleutel was met de andere groep een 
rondje lopen en zou rond 4 uur terug 
zijn… Dat betekende dus dat wij nog 
een uurtje buiten in de zon mochten 
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Ik kan het eindelijk vertellen!

Hehe, na een jaar van geheim-
houden, liegen, bedriegen, 

veel vanbinnen lachen en m’n 
studiegenoten, vrienden en heel 
GEWIS voor de gek houden, kan 
ik het dan eindelijk zeggen: IK 
BEN DE MOL!

Wat een jaar en wat een weekend! 
En dat allemaal tegen mijn verwach-
tingen in. Eigenlijk had ik helemaal 
geen verwachtingen toen ik me had 
ingeschreven voor GEMOLD13. Ik 
wilde gewoon een gezellig weekend 
met m’n vrienden en wist niet eens 
wat Wie is de Mol? was. Tijd dus om 
de uitzendingen terug te kijken en 
voor ik het wist was ik verslaafd.

Ik wist meteen dat ik de mol wel zou 
willen zijn. De zekerheid dat je erin 
blijft, de voorkennis die je krijgt en 
de kans om ongestraft te liegen en 
mensen voor de gek te houden vor-
men natuurlijk een buitenkansje die 
je met beiden handen aangrijpt. Ik 
was wel onzeker over mijn molcapa-
citeiten, maar tegelijkertijd kan ik 
het vertrouwen dat mensen in mij 
hebben gebruiken om niet verdacht 
te worden. Eigenlijk wel heel ideaal 
dus dat ik normaal zo’n brave jon-
gen ben.

Net toen ik begon met het bedenken 
van tactieken als kandidaat kreeg 
ik een telefoontje. Het was niemand 
minder dan Ruben Hinskens, waar-

van op dat moment niemand nog 
wist dat hij de mol was van GE-
MOLD12. ‘Jij hebt in de vragenlijst 
aangegeven dat je de mol wel zou 
willen zijn. Wil je dat nog steeds?’. 
‘Ja natuurlijk!’ antwoordde ik. ‘Gefe-
liciteerd, dan ben jij de eerste finalist 
van GEMOLD13!’. YES, ik kan niet 
weggestuurd worden en krijg alle 
voorkennis! Het was een regenachti-
ge vrijdagavond, maar mijn weekend 
kon al niet meer stuk.

De donderdag erna was er, zoals al-
tijd, de borrel waarna ik, samen met 
onder andere Leon Deckers, ergens 
wat ging eten. Leon, geback-upt 
door Iggy, legde helemaal uit hoe ik 
m’n ogen vooral open moest houden 
om iedereen in de gaten te houden.  
Nou, nee hoor, de mol zat al die tijd 
recht tegenover je!

Een paar weken later volgde de 
molavond, een van de spannend-
ste en leukste momenten van heel 
GEMOLD13. De commissie had me 
uitgenodigd voor een avond waarin 
we de opdrachten zouden doorne-
men. Ik kwam binnen in een relatief 
donkere huiskamer. De commis-
sie zat op een bank, in schaduwen 
gehuld en voor hen stond een stoel 
met een lamp erop gericht. Ik ging 
zitten en werd meteen streng onder-
vraagd. Haha, ik deed het bijna in 
mijn broek!

Omdat ik zo vertrouwd werd kon ik 
ook best wat uithalen in het bijzijn 
van mijn bondgenoten. In de HEMA 
haalde ik veel te dure pennen en bij 
de kistjes-opdracht bleef ik achter 
bij kistje A, waar het meeste geld in 
zat, zodat ik daarover kon liegen en 
zo ook het zie-de-mol-parcours mis 
ging. Maar het ging niet altijd alle-
maal even goed. Ik kwam als laat-
ste met de kano aan en had zo niet 
meer de kans enveloppen met geld te 
verduisteren. Er werd ook weer veel 
te goed samengewerkt met het schat 
zoeken rondom het kasteel. Dat was 
het moment waarop ik besloot om 
het kompas weg te gooien, want zon-
der kompas kon de schat niet gevon-
den worden. Mensen kwamen hier 
al gauw achter en ik had natuurlijk 
geen coherent verhaal. Ik was bang 
dat ik door de mand viel! Maar ge-
lukkig waren een hoop mensen zo 
naïef om te denken dat het een mis-
lukte actie was om mezelf verdacht 
te maken, HA!

Datzelfde gebeurde ook weer met de 
vragenronde met Jasper Landa. Na-
tuurlijk weet ik dat Leeuwarden in 
Friesland ligt, maar ‘Leeuwaarden’ 
was mijn enige kans om te mollen 
daar. Ik kon ook goed mollen als 
Wout bij me was. Wout verdacht 
mij toch al dus het heeft geen zin 
me daar als goede kandidaat voor te 
doen en ook nog eens de pot te spek-
ken. Als de rest ons twee dan ach-
teraan die plank met emmers laten 
dragen, ja, dan schud ik die natuur-
lijk heen en weer.

In de finale en de aflevering ervoor 
deed ik toch echt mijn best niet 
meer om onverdacht te blijven. Wout 
merkte al heel goed op dat ik de en-
veloppen die ik vond bij de muziek-
opdracht in m’n zak had gestopt. 
Heel goed, maar ik heb er toch nog 
heel wat kunnen verduisteren. En 
bij die waterballonnen-opdracht 
gooide ik de ballonnen recht voor 
zijn ogen, soms zelfs erin, tegen de 
boom aan. Maar door de edit-kun-
sten van Mark van Helvoort was dat 

Toen openbaarde Ruben zich als de 
mol van GEMOLD12 en hij zou me 
de kneepjes van het molschap leren. 
De eerste stap: alle opdrachten uit 
je hoofd leren. Pff, 33 opdrachten in 
één avond uitgelegd krijgen is zwaar, 
maar met iedere opdracht groeide 
mijn enthousiasme. Een weekje la-
ter kreeg ik het molboek met alle 
opdrachten in de mail, inclusief alle 
vragenlijsten van de andere kandi-
daten.  Ik kon precies lezen wat jullie 
tactiek ging zijn en wie jullie al wel 
en niet vertrouwden. Handig!

Na twee maanden van voorbereiding 
was het dan eindelijk zover. Ik ging 
op avontuur samen met Leon Dec-
kers, Anne Eggels, Mike van Dru-
nen, Vincent Keltjens, Bor de Kock, 
Jasper Landa, Tim Meeles, Ylona 
Meeuwenberg, Thomas Milde, Wout 
de Ruijter, Merel Suijkerbuijk en 
Emme van de Vreugde. Zenuwach-
tig luisterden we naar de uitleg van 
Barry Swevels en fietsten we, na een 
aantal molacties van Barry, rich-
ting de kamplocatie: Veghel. Daar 
volgden de introductie-interviews en 
nog meer molacties van Jeroen van 
Oorschot, waardoor de helft van de 
interviews opnieuw kon worden op-
genomen. Ondertussen entertainde 
Eddy van Beekveld met de leukste, 
flauwste en vaak ook erg grove grap-
pen over Nigeriaanse kindjes.

De volgende ochtend kon het week-
end dan echt beginnen met de eerste 
opdracht. Ik werd al vrij snel bevrijd 
en haalde zo 50 Mol uit de pot. Dit 
ging eigenlijk best prima. Ik had na-
tuurlijk het voordeel dat Anne en 
Leon mij vertrouwden en Vincent 
het niet zo veel kon schelen dat ik 
los werd gemaakt. Heerlijk toch, zo’n 
vertrouwenspact met Anne, Leon, 
Tim en Merel waarbinnen je niet ver-
dacht wordt. Dan duwt lieve Merel 
mij in de vierde opdracht ook nog 
een briefje met alle ingrediënten in 
mijn hand! Dat is natuurlijk mijn 
kans om ze allemaal verkeerd op te 
noemen.
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niet terug te zien in de afleveringen. 
In het waterballonnengevecht dat 
volgde tussen de kandidaten en de 
commissie werd toch al duidelijk dat 
ik al die kleintjes had laten liggen.

De executies waren ook voor mij 
trouwens erg spannend. Ik was ie-
dere aflevering weer bang dat een 
van mijn vrienden eruit zou vliegen, 
of mijn hulpmol Merel. Die vloog er-
uit nadat al haar mollen er uit waren 
gevlogen, de laatste was Bor, en ik 
de enige was die het nog kon zijn. 
Zij was de enige die er op mij uit is 
gegaan, al zat ze voor de helft ook 
nog op iemand anders. Tim en Wout 
zaten toen al vol op mij en Ylona had 
de vrijstelling. Die laatste executie 
was toch vooral spannend. Ylona 
had 2000 Mol uit de pot gestolen 
onder het mom van ‘pokeren met de 
commissie’. Ik probeerde haar te laat 
te laten zijn voor de executie zodat 
ze de kans niet meer kreeg om die 
2000 Mol terug te geven, maar he-
laas mede door de commissie ging 
dit plan niet door, mooi voor de win-
naar!

Jammer dat Anne en Leon er snel 
uit vlogen. Ik had ze nog wel zo veel 
informatie gegeven zodat ze zo goed 
mogelijk konden spreiden, maarja… 
ze zaten natuurlijk wel fout. Onder-
tussen begonnen Wout en Thomas 
me in de gaten te krijgen. Thomas 
wist ik om te praten, de aflevering 
voor hij eruit vloog, Wout niet. Die 
bleef tot aan de finale vol op mij en 
heeft het zelfs voor elkaar gekregen 
om een test beter te maken dan ik-
zelf!

De finale-opdracht was ook voor 
mij nog een verassing. We moesten 
Mark’s ouderlijk huis in Veghel vin-
den. Daar zat de commissie klaar 
met de laatste test, 120 vragen! Ik 
had er rond de 100 goed , Wout en 
Tim rond de 80, maar naar mijn 
grote verbazing won Tim de pot van 
7040 Mol, slechts 15% van het to-
taal te winnen bedrag. Net als Merel 
zat ook Tim op Bor totdat die eruit 

vloog. Hierna moest ik het wel zijn. 
Gelukkig voor hem zat hij vaak in 
mijn team en deelden we veel infor-
matie waardoor hij de laatste test 
toch beter kon maken dan Wout.

Ter afsluiting aten we gezellig friet 
en spraken we na over alles wat in 
het weekend was gebeurd. Ik mocht 
even vrijuit praten, voordat het slot 
er weer op ging en ik een jaar moest 
wachten op de ontknoping. Ik heb 
met veel plezier de afleveringen te-
ruggekeken en was verbaasd over de 
hoeveelheid stemmen die naar Tim 
gingen en dat terwijl de verborgen 
aanwijzing in de halve finale toch 
echt heel duidelijk was.

Bij dezen wil ik alle kandidaten, hel-
pers en de commissie ontzettend be-
danken voor een geslaagd weekend. 
Maar ik ga me niet verontschuldi-
gen, het blijft een spel he! Samen 
met Tim, Merel en Ylona besloot ik 
dit jaar om in de commissie te gaan. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen 
voor het nieuwe weekend in volle 
gang en ik kan je beloven dat het 
weer een mooi weekend wordt!

Trust nobody!
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Hello, World!!

Hello World! It’s the start of 
almost everyone’s program-

ming career. 

Making this little sentence appear 
on a screen seems useless to most, 
but sparks a flame inside every real 
geek. It’s the start of something new, 
something exciting, and a sure way 
to a depressing social life until you 
meet other people with your weird 
brain defect which causes Hello 
Word! to be an exciting sentence. 
With us it is no different. So a long 
introduction to what we are like is 
not needed, we’re nerds. An intro-
duction to what we do however is a 
whole lot more important. Many of 
you may have already heard of us. 
To you we may seem to be a pro-
gramming committee, dedicated 
to making more software for GE-
WIS and not documenting any of 
it. This is completely true! Except 
for the documenting part. We crea-
ted Hello World! because we found 
that GEWIS has a big, and growing, 
problem. We have a whole lot of soft-
ware, and many different scripts, 
but no one knows what they do or 
how we should use them. So we de-
dicated ourselves to solving this pro-
blem. From now on we will be chec-
king your every programming-move 
to make sure that every little piece 
of software that is used at GEWIS is 
properly documented.

If this would be our only task you 
would probably not have heard of 
us as being a software generating 
committee. You think we create soft-
ware because that’s exactly what 
we do. Our current biggest project 
is creating a new SuSOS. As you 
may have noticed the SuSOS we are 
using now has become quite slow, 
doesn’t show your balance properly 
sometimes and can only be used for 
the BAC. We decided we should fix 
this by making a new SuSOS, one 
that can be used by every commit-

tee and is properly documented so 
that everyone can learn how to use 
it and how to build extensions for it. 
We have great plans for making this, 
and have made good progress in de-
signing and building it. However we 
are far from done. To make great 
software we need great program-
mers and designers, which we are of 
course, but we’re not enough! So if 
you want to be part of the program-
mer policing, documentation chec-
king, software generating committee 
that is Hello World! Please come join 
us and put your name on all of GE-
WIS’ software!
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culinaire oplossing: Leg een stuk 
biggendarm apart en stop de rest 
van de restanten in de keukenma-
chine. Zet deze machine op stand elf 
teneinde een papperige substantie 
te verkrijgen. Let er vooral op dat 
haar en hoeven homogeen door het 
mengsel verdeeld worden. Prak de 
substantie in de darm en flikker het 
geheel enkele minuten in de frituur. 
Serveer de frikadel met een halve li-
ter Heineken uit blik.

namelijk nog nodig voor het besluit 
van deze cursus. De big kan volle-
dig naar keuze gemarineerd worden. 
Vervolgens legt u het geheel in de 
gril. Na een eeuwigheid grillen ser-
veert u de big op een zilveren schaal 
met een bloedrode appel in de bek. 
Serveren met een glas Bernard Bois-
son Vadot uit 2005.

Appendix
Natuurlijk houdt u enige restanten 
van de drie eens zo schattige bigge-
tjes over. Ook hiervoor hebben wij 
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Het jaarboek dat nooit kwam

Het onderstaande stuk is een nim-
mer gepubliceerd jaarboekstuk. In 
september 2009  is een jaarboek met 
het thema ”De Drie Biggetjes” aan-
gekondigd. Ondanks dit onfortuinlijk 
stompzinnig thema heeft Het Dispuut 
toch een literair hoogstandje gepro-
duceerd. Het concept-jaarboek stierf 
een langzame dood.

De drie favoriete biggen van 
Dispuut “In Vino Veritas”

Het thema van het jaarboek dat u 
nu in handen hebt, doet bij ons het 
water in de mond lopen. Wij schep-
pen een gelijksoortig genoegen in 
het verorberen van, onder meer, big-
genvlees als de wolf uit het sprookje 
waar deze lectuur haar thema aan 
ontleent. Echter doen wij dat niet op 
een dergelijk tactloze wijze als voor-
noemde wolf. Neen, wanneer er kwa-
liteitsvlees genuttigd wordt mag er 
best wat aandacht besteed worden 
aan de bereiding. Daarom maken 
wij graag van de gelegenheid gebruik 
om met u een drietal van onze favo-
riete biggenvlees gerechten te delen.

Biggetje I: Biggenvlees in room-
saus
Snijd de fricandeau en biggenhaas 
van uw big en voeg een snufje peper 
en mespuntje zout toe. Bezig u met 
het versnipperen van een ui. Dit is 
een secuur werk en geeft u vooral 
niet toe aan de mogelijk bestaande 
verleiding voorgesnipperde ui aan 
te schaffen. Verhit twee eetlepels 
olie en vijfentwintig gram boter in 
een pan en bak hierin het biggen-
vlees lichtbruin. Dit moet ongeveer 
zo lang duren als het sloeberen van 
anderhalf glas Wild Pig. Schep het 
vlees uit de pan en fruit in hetzelfde 
vet de uiensnippers met wat papri-
kapoeder. Roer hier bloem doorheen 
en bak het geheel nog enige momen-
ten aan. Voeg bouillon en overma-
tig rode wijn toe. Blijf roeren tot er 
een gebonden gladde saus ontstaat. 

Breng de saus op smaak met peper, 
zout en meer wijn. Voeg het biggen-
vlees toe. Laat dit alles dertig minu-
ten stoven met het deksel op de pan. 
Roer naar smaak champignons door 
de saus, laat het nog enkele minu-
ten stoven en voeg kwaliteitsroom en 
de laatste wijn toe. Serveren met een 
glas Il Falcone uit 2002.

Biggetje II: Jambon à la Bourguig-
nonne
Snijd een groot stuk achterham van 
uw reeds dode big. Pocheer de ham 
anderhalf uur in een grote pan wa-
ter. Maak van dit rustmoment ge-
bruik om een fles rode wijn tot de 
helft leeg te drinken, een ui in ringen 
te snijden en een wortel in schijven. 
Fruit de uienringen en de wortel in 
een pan met boter. Voeg hieraan pe-
terselie, salie, rozemarijn en tijm toe. 
Luister ondertussen naar Scarbo-
rough Fair. Voeg tevens kwaliteits-
peper uit een gecertificeerde molen 
toe. Prik tien kruidnagels in het 
vlees. Ondanks de suggestieve naam 
van het product dient dit niet met 
een hamer of gelijksoortig instru-
ment te geschieden. U kunt nu de 
ham lichtbruin braden in de boter. 
Ledig de tweede helft van voornoem-
de fles in de pan en laat het geheel 
zachtjes stoven gedurende de tijd 
die u nodig hebt om tweemaal het 
album Pleasureman van Gunther te 
luisteren. Hierna legt u het vlees in 
een ovenschotel en besluit de berei-
ding op voor de hand liggende wijze 
in de oven. Serveren met een glas La 
Croix de Beaucaillou uit 2004.

Biggetje III: Gegrilde big
Bij dit gerecht is het belangrijk dat 
u de big zoveel mogelijk intact laat. 
Het is zaak de big schoon te laten 
maken door iemand die er verstand 
van heeft, dan hoeft de handen niet 
viezer te maken dan nodig. Het is 
cruciaal en tevens essentieel dat er 
geen ingewanden, haren en vuil in 
uw gerecht belanden. Die heeft u 
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Pasquale (bestuurslid Thor): “Het was een lange, knappe jongen met krul-
letjes, en volgens mij was ie van Thor.”
Ylona: “Weet je zeker dat ie van Thor was?”

Simon: “Ik houd ook nog van je als ik hetero euhhhh als ik nuchter ben.” 

De voorzitter van GEWIS is afwezig terwijl er was toegezegd er te zijn.
Frank: “Komt Jos dan niet meer?!”

Daan Streng: “Nee, ik zou geen seks willen met twee vrouwen. Wel met acht-
tien vrouwen, dan kan ik er tussendoor glijden, als een soort vrouwen bal-
lenbak...”

Carnaval, er verschijnt een random jongen aan tafel in de AnyTyme.
Bor: “Dus, wat doe jij eigenlijk?”
Jongen: “Ik doe MBO.” 
Bor: “MByolo!” 
Jongen: “Nee, ik doe niveau vier.”

Mattijn: “Ik had trouwens echt o-ve-ral Aromat toen ik thuiskwam.”
Bor: “Maar dat is geen straf lijkt me.”
Mattijn: “Nee, zeker niet.” 

Edwin: “Brood smeren met een notenkraker is niet erg praktisch, maar an-
ders moet ik afwassen.”

Mitchel tegen Jasper: “Ik had net een hele lange meeting dus ik ga nu mijn 
vuist in jou duwen.”

Iggy: “Ik denk hardop”
Annebelle: “hè?”
Iggy: “Dat klinkt aantrekkelijker dan: Ik praat tegen mezelf”

Kutjeroen: “Een groep Borren is nog erger dan een groep horzels.”
Edwin: “Een groep die elkaar alleen maar anekdotes vertelt.”

Remko heeft het over “het kruisen van degens”
Lydia: “Waar is Denis eigenlijk!?”
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In the spotlight: Max Sumrall

Hello reader! My name is Max 
Sumrall. By now many of you 

recognize my face, but you are 
probably wondering who I am 
and why this text is in English. 
I came to the beautifully flat 
country of Holland the Nether-
lands from the U.S.A. to study for 
my masters in CSE. Before mov-
ing here I lived on the east coast 
of America in Virginia, grow-
ing up in the Blue Ridge Moun-
tains and along the Shenandoah 
River — places you’ve heard of 
while drunkenly singing Country 
Roads. I studied for my bache-
lors in CS at George Mason Uni-
versity near Washington D.C.

I chose the computer science study 
program because I had a dream that 
I would learn how to build an Iron 
Man suit or something, but that 
didn’t happen and I settled for build-
ing soccer robots for the RoboCup 
competitions. That is how I learned 
about the TU/e since they won Rob-
oCup last year. I don’t participate in 
this anymore, because most of my 
time is taken up by smashing my 
head on the table trying to complete 
the homework I have here.

To talk more about me, I first want 
to say that you might have thought I 
have been shy or introverted during 

borrels or other events. Actually I’m 
very outgoing and talkative… in het 
Engels. Regardless of my practice, I 
don’t suspect I’ll be giving speeches 
in Dutch any time soon. 

I listen as much as I can, but when 
it comes to speaking I’m only now 
getting the courage to say “nee” to 
the AH ladies when they ask if I want 
something. I practice at home, and 
have been re-watching New Kids to 
try to get the perfect “local” accent. 
Now if we talk about hobbies, I have 
started to run a few times a week. I 
joined the Bata and that was great. 
I also like to play tennis, BBQ, read 
books, and any kind of social activ-
ity.

After I finish my studies here at the 
university, I will be living here in the 
Netherlands for a few more years ac-
cording to universities scholarship. 
I certainly don’t mind the require-
ment, as I would stay here even if 
the university wouldn’t send the po-
lice to arrest me if I tried to leave (the 
method of enforcement is unspeci-
fied, so I’m planning for the worst). 
So far I have met only friendly peo-
ple at the university and especially 
GEWIS. I hope to continue meet-
ing more people and finding new 
friends. So the next time you see me, 
let’s talk!
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No Homo

Many of you have heard “No 
homo” shouted around the 

halls of our beautiful study as-
sociation. Yet I’m not quite sure 
whether the origins or meaning 
of this complex yet beautiful ex-
pression are known to the gener-
al public. Lady Fortune has done 
her work because I have studied 
this phenomenon for years.  I am 
currently graduating in my PhD 
of Ahomology. To elaborate on 
this phrase I will need to use 
some gym slang. But don’t wor-
ry, I will explain the meanings of 
these during the analysis.

“No Homo” is an intricate expres-
sion originating in the depths of 
American gyms. When aspiring gym 
rats start working out a surplus of 
testosterone and endorphins floods 
their body. They are overjoyed with 
their gainz (read: “progress”). They 
tend to post pictures of themselves 
on social media, to inspire their 
friends to work out as well! And to 
show off… actually mostly to show 
off. Yeah, definitely for showing off.

Anyway, back then there were these 
pictures and expressions of grati-
tude for the iron nature of the gym. 
They would unfortunately result in 
somewhat homoerotic occasions. 
For instance, people who are secure 
in their body are not afraid show-

ing their (lack of) beer belly to other 
males. Yet these insecure aspiring 
gym rats need their daily dose of val-
idation but think they’re acting a bit 
gay. So they coined the phrase “no 
homo” to mask their doubt of sexu-
ality and be real alpha males. The 
past definition was: “I am aware that 
what I just said may be perceived in 
a homosexual nature, but I do not 
have any further intentions with my 
previous statement.”

Because these males have never 
learned to accept themselves for 
what they are, they started to bas-
tardize the term “No homo”. This re-
sulted in the meaning of the phrase 
being completely shifted. Hipsters 
also had something to do with this. 
Even after these gym rats had be-
come thick, solid, tight and swole 
(read: “lean and muscled”), the “no 
homo” mentality stuck. 

One thing led to another. This com-
pletely transformed the meaning of 
“no homo” as secure people would 
use it ironically and insecure peo-
ple would warp it to fit their own 
needs. The current definition of “no 
homo” is: “I am aware that I did/said 
something of a homosexual nature, 
however I am using this sentence to 
turn my last act into something het-
erosexual.”
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Remko wrijft met een doek over zijn scrotum; “ja ik ben een beetje nat”

Jim: “Hoe noem je dat ook al weer? Het omgekeerde van een diepvries.”
Bor: “Een frituurpan?”
Jim: “Oja!”

Jim: “Als ik ooit nog eens een keer met een geweer ga lopen rondschieten in 
een winkelcentrum dan komt het door de Adobe Updater.” 

Bor: “Ligt het aan mij of rolt daar nou een man op een stepje door het au-
ditorium?”
Jim: “Euhm, hij is hoogleraar bij ID hoor…” 

* Nadat Bor zijn achternaam gespeld heeft *
“En ben jij Pieter of Bor?”
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(Bor maakt een nieuwe banner voor de GEWIS facebook group)
Jasper: “Als je nou deze hier...”
Bor: “Hou je mond jij, ik draag op dit moment meer bij aan de vereniging 
dan jij.”
Rien: “En de rest van het bestuur.”
Jos: “Hee, dit zijn wel cijfers hè.”

Sabine: “Ik heb mijn maagdelijkheid verloren op Analyse”
even later: “Maar het is dus net als met echte seks zo dat je er nog steeds 
slecht in kunt zijn, ook na meerdere keren”

Melissa: “Ik hou niet van buiten rennen, ik wordt dan altijd verkouden”
Eva: “Oh, je krijgt een loopneus.”
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Bourgondisch Weekeinde 2013

Zoals U inmiddels van ons ge-
woon bent, heeft Dispuut “In 

Vino Veritas” ook afgelopen win-
ter weer een uitstekend Bour-
gondisch Weekeinde weten te 
organiseren voor een selectie 
van levensgenieters. Vanwege 
onze tweede lustrumviering is 
besloten voor dit weekend ruim 
twee keer zo veel gasten te huis-
vesten als gewoonlijk: Ongeveer 
zeventig Bourgondiërs dromden 
samen op de culinaire locatie 
om zich een weekeinde lang te 
laten vergasten op overvloedige 
spijzen, drank en activiteiten.

Het weekend wist zich op vele ma-
nieren te onderscheiden van de 
voorgaande edities. Een direct in het 
oog springende karakteristiek was 
dat de locatie zich door een onver-
wachte moderniteit liet kenmerken. 
De context van het traditionele kas-
teel was deze keer ingeruild voor een 
ver-na-Victoriaanse groepsaccom-
modatie. De reden hiervoor liet zich 
zaterdagavond blijken.

Zoals verwacht door de organise-
rende partij, borrelde tijdens de 
entreeceremonie bij velen van het 
selecte feestgezelschap een intens 
gevoel van nostalgie op. Uiteraard 
is hieraan ruchtbaarheid gegeven 
op vrijdagavond: Tijdens een blijspel 
(geschreven en geregisseerd door de 
I.V.V-KleinKunstKommissie) werd 
de geschiedenis van Het Dispuut op 
snedige wijze behandeld. Via intelli-
gente teksten en aanstekelijke lied-
jes kon het publiek zich wederom 
vereenzelvigen met de rijke geschie-
denis van I.V.V. Ook het erelid Mart 
Smeets had de tijd genomen een per-
soonlijke videoboodschap voor ons 
op te nemen. De avond kwam ten 
einde met de uitreiking van De Dis-
puutsalmanak, een smaakvol na-
slagwerk met een gedetailleerde om-
schrijving van de geschiedenis van 
Het Dispuut, bijdragen van leden en 

gasten en een waardevolle wijngids 
van de heer Sanders.

Vervolgens werd de zaterdag vrijge-
maakt voor de bekende culinaire ex-
cursie. Een wijnboer uit de omgeving 
was geselecteerd om een diepgaand 
college te verzorgen. Wij zijn verguld 
met het niveau van detail waarmee 
hij onze gasten heeft weten te fêteren 
op de ontberingen, maar ook de ge-
noegdoeningen, van het verbouwen 
van wijndruiven in Nederland.

Zaterdagavond was uiteraard het 
moment van Bourgondisme. De 
kookcommissie had een uitstekende 
veelheid aan voortreffelijk voedsel 
voortgebracht. Tegen de verwach-
ting in werd er echter geen klassiek 
dinnerhow-concept gehanteerd. Een 
groot gedeelte van de avond was 
namelijk aangemerkt voor een nos-
talgische jaren-90 drive-in party! In 
dezen liet de locatie zich van haar 
beste kant zien: de grote ruimte 
werd vlot heringericht en de voldane 
gasten waren snel om de voetjes van 
de vloer te lichten op de klanken van 
onze tienerjaren. Voorts werden de 
immer meer vergiftigde gasten ge-
nodigd om zichzelf op de gevoelige 
plaat te vereeuwigen.

Op zondag, het klassieke katermo-
ment, werd het lichaam verfrist met 
een lange wandeling en de geest met 
een quiz. Om te toetsen hoe goed 
onze gasten ons kennen stelden we 
een veelheid aan vragen over Het 
Dispuut en de leden. Wellicht wei-
nig verassend lieten de vrouwen der 
I.V.V-ers zich uiteindelijk van hun 
beste kant zien en zij sleepten de 
eerste prijs in de wacht.

Cantusstraffen
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We realiseren ons dat een groot deel 
van de straf bestaat uit onzekerheid. 
U wordt allen geplaagd door het ge-
brek aan kennis over wat u te wach-
ten staat. Daarom doen we u graag 
een handreiking: Bij dezen voegen 
we een kleine nota uit de documen-
ten van de praesidiumopleiding bij. 
Hierin staat een deelverzameling der 
straffen tentoongespreid op de zoge-
naamde madidas-ebrietat matrix.

Dispuut “In Vino Veritas” is 
al sinds jaar en dag hofle-

verancier van cantuspraesidia. 
Jaar in jaar uit staan studenten 
trillend ‘in de kan’ voor strenge 
ogen van leden die hun strepen 
verdiend hebben als handhavers 
tijdens dergelijke evenementen. 
Ofschoon veel mensen het idee 
hebben dat een quaestor, ook-
wel strafmeester, een zeker ve-
nijnig genoegen zou scheppen in 
het opleggen van de straf, is dit 
alleszins een illusie. Vaak levert 
het vaderlijk verantwoordelijk-
heidsgevoel van de quaestor een 
zekere pijn in het hart op om te 
zien hoe de commilitones trillend 
als een riet staan te zwoegen 
over de bescheiden hoeveelheid 
bier die we ze op verantwoorde 
wijze laten drinken. Maar, zachte 
heelmeesters maken stinkende 
wonden.

Droog Nat

Weinig
drinken

Beschuit+Bier
Boula Boula
Chineeske
Congolees

Mongoolse ad fun-
dum

Bierestafette

Akrobaat
Belegd Broodje

Gestrekte arm der 
wet

Tuinslang
Vleermuis

Ad das
Camembert

Broekspijp
Luigi

Molenwiek
Soixante-neuf

Dobbelsteen
Dubbeldekker

Duodronk

Dobbelsteen
Dubbeldekker

Duodronk

Ad Schoendum
Gegeven paard

Ratelen

Veel
drinken

Dalton
Ad gieter
Kikvors
Pavlov

Vader Abraham
Emmer

Ad dienblad
Ad dominus
Zeteldronk

Ad fibonacci
Ad hoofddeksel

Ad bubbelbad
Solopolonaise

Water onder de brug
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Al met al kunnen we concluderen 
dat I.V.V is geworden wat we initieel 
ambieerden; daar kunnen we trots 
op zijn. Santé, 

Beckers - oprichter en eerste Prae-
ses des dispuuts

Verheijen -oprichter en eerste Ab-
actis des dispuuts

Ceelen - oprichter en eerste Quaes-
tor des dispuuts

Zwerts -oprichter en eerste Vice-
Praeses des dispuuts

met een puike polo welke door gans 
Eindhoven herkend wordt en een 
vlakkentrui waarop de gemiddelde 
reddingswerker jaloers zou zijn. 

Zwerts:
Een dispuut zonder wapen is als 
een glas zonder wijn, dus hebben 
de heeren zich grondig verdiept in 
de heraldiek. Het wapendier stond 
lange tijd ter discussie, maar uit-
eindelijk is er, na goed voorbeeld, 
geko¬zen voor een dubbelkoppige 
adelaar. De kleursamenstelling werd 
afgeleid van een mooi glas dieprode 
wijn en zo kwamen alle onderdelen 
te spraken. Er werd absoluut geen 
detail onbesproken gelaten. Zo ont-
stond een prachtig, groots, wapen. 
De heeren zagen dat het goed was. 
Ook in piepschuim.
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Reflectie

De wijn was matig, erg ma-
tig. De sommelier was eerst 

uitgelachen om de wijnkaart en 
daarna vervloekt om de wijnse-
lectie, men probeerde rode lam-
brusco te slijten aan deze wijn-
kenners. Na de nodige slokken 
van de muffige vino dwaalde het 
onderwerp af naar het verleden. 
Herinneringen van 10 jaar eer-
der schoten te binnen, als eerste 
kwam de plebs-wijn van de op-
richting ter sprake, daarna gin-
gen de gedachten verder terug 
naar die eerste dag, dat eerste 
magische ogenblik waarin de ba-
sis van het dispuut gelegd werd. 
Voor de oprichters was het evi-
dent dat er iets miste, er was te 
weinig studen¬tikoosheid bij de 
vereniging, er was weinig ruimte 
voor een kritische maatschap-
pelijke noot en er werd niet vol-
doende genoten van wijn. Na 
enig beraad werd het besluit ge-
nomen een dispuut op te richten 
dat zich als doel stelde om deze 
zaken te veranderen.

Beckers: 
Bij de oprichting van het dispuut 
hebben de vier oprichters het doel en 
gedachtegoed helder uiteengezet en 
vooral ook in de praktijk gebracht. 
Onderdeel daarvan was de wens een 
doorlopend dispuut te zijn maar wel 
met een zeer duidelijke eigen identi-
teit die te allen tijde beschermt dient 
te worden. In de loop der jaren is dit 
in de praktijk gebracht door een ge-
stage aanwas van nieuwe leden die 
allemaal op hun eigen bijzondere 
manier binnen dit gedachtegoed 
passen.

Zoals het een goed dispuut be-
taamt, was en is het gedachtegoed 
niet in steen gebeiteld. Op diverse 
dis¬puutsavonden is er dan ook 
regelmatig heftig gedisputeerd over 
o.a. het te volgen beleid, de (snelheid 
van) toetreding van feuten en aan-

passingen in de functieverdeling. 
Juist deze dispuutscultuur en deze 
avonden hebben ons gevormd tot de 
puike club mannen die we zijn en die 
naar onze verwachting tot het einde 
der tijden voortgezet zal worden.

Verheijen: 
Zo’n dispuut is ook een collectieve 
zoektocht naar uitdrukkingsvormen 
die het beste aansluiten bij de groep 
individuen, die steeds groter werd. 
Zo blijkt een wekelijks georganiseer-
de borrel te alledaags voor ons. Maar 
juist met activiteiten die de nodige 
voorbereiding vergen, vernieuwend 
zijn, en een zekere pretentie hebben, 
konden wij velen bekoren en tege-
lijkertijd een inkijkje bieden in het 
dispuut.

Ook in woord zijn wij geregeld ver-
nieuwend geweest. Zo is het te-
genwoordig een bekend fenomeen 
om te ‘graaien’ en wordt gesproken 
over een ‘graaicultuur’. Deze termen 
hebben hun oorsprong in ons dis-
puut, maar hadden een geheel an-
dere betekenis! Ik ben bang dat dit 
onderdeel is van popularisering; de 
charme en onschuld gaat verloren 
en wordt prozaïsch en plat gemaakt.

Ceelen: 
Ik herinner me de zoektocht naar 
de juiste kleding nog als de dag van 
gisteren. We hadden vanaf de eerste 
dag al een duidelijke visie, ‘kleding 
maken de man’. Het naleven van dit 
adagium kostte wel de nodige moei-
te, na fietstochten, busreizen en een 
tour die via Oisterwijk, Veghel, Uden 
en Eindhoven liep was het gelukt om 
iets uit te zoeken wat paste bij onze 
filosofie. Op de constitutie stonden 
we trots en stijlvol in vol ornaat met 
het jacquet, de hoed en de strik. 
Enkele uren later bemerkten we op 
het Stratumseind hoe uitmuntend 
deze kledingkeuze was. Wie had 
toentertijd kunnen vermoeden dat 
we de kledinglijn gingen uitbreiden 

I
N
F
I
M
A

(31 heeft het over gepiercete boezems)
Rick: “Ik vind dat echt heel nasty.”
Anne: “Ik wil er zo een op mijn rug.”
Jeroen: “Wat? Een borst?”

Jim: “Ik kijk graag teevee, maar het bestuurshok is toch wel een van mijn 
favoriete kanalen.”

Jim: “Waarom zit die vent hier op de hoek zo chagrijnig te kijken?” 
Anne: “Dat is mijn vriend en ik denk dat hij zich verveelt.” 

Elles over Jim: “Het enige verschil tussen of Jim vrolijk of chagrijnig is is de 
manier waaróp hij alles afkraakt.”

Ylona: “Jim doet een beetje raar vandaag.”
* Jim komt binnen *
Jim: “Ik heb superveel viltstiften gekocht bij de repro! En ze hadden ook hele 
mooie briefopeners moet je kijken.”
Bor: “Mooi ja.”
Jim: “Ik dacht al dat je dat zou vinden dus ik heb er ook een voor jou ge-
kocht, hier.”

Hugo Bink: “Hoe laat is het vandaag?”

Rob van Wijk tijdens de AV, eind maart: “We zitten nu een halfjaar voor de 
verkiezings-AV..”

Keltjens tijdens AV: “Ik wil ook wel eens input!”

Tijdens de liberary training.
Iggy: “OR will lead to an increase in number of annoying conversations.”

Rik Baard kijkt door de dichte lamellen naar buiten: “Het ziet er droog uit”
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HG-Noord heet, de ontzettend puike 
“I.V.V  Spel met ballen”-uitrusting 
of misschien toch wel over de ver-
rassende rosé, die ook geschonken 
werd. Laat ik afsluiten door te zeg-
gen dat het een aanrader is ook vol-
gende keer weer aanwezig te zijn bij 
een I.V.V-activiteit, of dat nu een 
maand’lijkse borrel is of enige an-
dere activiteit.

Het ga u goed!

van andere landen) en van je 
agenda bijhouden tot alle an-
dere opties die ik hier nog niet 
genoemd heb. Toch verliest 
men hierin de essentie van het 
sociale leven. Het leven dat 
verplaatst is van je omgeving 
naar je eigen twee handen. Ik 
wacht op het moment dat twee 
mensen elkaar bellen wanneer 
ze naast elkaar staan. Dit so-
ciale isolement, veroorzaakt 
doordat je toch echt wel het-
zelfde uur moet reageren op 
de persoon die je niet eens aan 
zou spreken als je hem of haar 
tegen zou komen, baart mij 
toch wel enige zorgen. 

Ondanks dat ik hier nog wel 
een tijdje over door kan pra-
ten, wil ik toch ook even mijn 
aandacht vestigen op de mooie 
momenten. Laat men ook een 
moment van vreugde ervaren 
als je weer eens aangesproken 
wordt bij de bushalte door een 
wildvreemd meisje, die graag 
een praatje met je maakt tot je eind-
bestemming. En dat je de volgende 
keer allebei weer gelukkig bent als 
je elkaar bij de bushalte ziet en de 
busreis dan zoveel sneller voorbij 
gaat, wellicht ten overvloede om te 
vermelden dat dit ook zonder bijbe-
doelingen kan. Ik heb dat moment 
van vreugde laatst mogen ervaren, 
en ik hoop dat velen van jullie dat 
ook mogen gaan ervaren in de na-
bije toekomst. Maar toch, laat ook 
de mensen in je omgeving dat mo-
ment van vreugde ervaren. Spreek 
zelf die wildvreemde bij de bushalte 
(of enige andere plek waar meerdere 
mensen zijn) eens aan en geniet van 
de verhalen die andere mensen kun-
nen vertellen, de verhalen over hun 
ervaringen. 

Deze momenten van vreugde vonden 
ook plaats tijdens het I.V.V Spel met 
ballen. Mensen genoten van elkaars 
aanwezigheid, en ze deelden hun 
ervaringen. Al was het alleen maar 
over het prachtige, gladde veldje dat 
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Spel met ballen

Er zijn weer nieuwe winnaars 
van hét I.V.V Spel met bal-

len! Met een mooie opkomst van 
ruim 20 man, dus meer dan 10 
teams, is ook dit jaar het I.V.V 
Spel met ballen weer gespeeld. 
Natuurlijk is dit een ontzettend 
puik moment om kennis te ma-
ken met Hét Dispuut en een 
lekker potje te ballen onder het 
genot van een heerlijk glas (of 
eigenlijk een plastic glas, want 
het was natuurlijk toch buiten 
op het TU-terrein) rode wijn en 
heerlijke hapjes, in de vorm van 
stokbroodjes brie en filet ameri-
cain. Natuurlijk mochten ook de 
leverworst en de gerookte worst 
niet ontbreken.

Op 22 april jongstleden traden de 
diverse teams aan in twee poules. 
De winnaars en de runners-up uit 
de poules speelden de halve fina-
les, waaruit tenslotte een finale ont-

stond. Er werd erg fanatiek gespeeld 
door de verschillende teams, en ook 
oud winnaars probeerden hun titel 
te verdedigen. Waar de ene juist be-
ter ging spelen naar mate er meer 
heerlijke, rode vloeistof door zijn/
haar keelgat gleed, duikelde bij de 
ander de gooikwaliteiten toch wel 
diep onder de maat. Zo lagen titel-
kandidaten toch ineens uit het spel. 
Uiteindelijk won natuurlijk het team 
dat over de hele avond simpelweg 
het best had gepresteerd: Keltjens 
en Meeles!!

Maar natuurlijk, I.V.V kent zijn 
spreuken, “Meedoen is belangrij-
ker dan winnen”. Gelukkig hadden 
alle teams genoeg in hun mars om 
deze wijsheid met ons te delen. Tus-
sen de zeer belangrijke wedstrijden 
door, genoten alle aanwezigen van 
de heerlijke wijnen, maar zeker ook 
van elkaars aanwezigheid. Laat mij 
dit moment gebruiken om hier even 

over uit te weiden:

In een wereld van innovatie en 
technologische vooruitgang, 
zijn wij de personen die hier-
over moeten leren. Dan durf 
ik niet te verwijzen naar de 
handleidingen, want heel eer-
lijk, die leest toch niemand, 
zelf uitproberen werkt veel 
beter. Wel verwijs ik naar de 
manier hoe wij met de techno-
logieën in kwestie om dienen 
te gaan. Laat ik hierbij het ge-
makkelijke voorbeeld van een 
telefoon uitlichten. Iedereen in 
de maatschappij, of dan in ie-
der geval de mensen die ermee 
opgegroeid zijn, kent de mo-
gelijkheden van zijn telefoon. 
Van bellen tot sms’en, maar 
vooral van mailen tot whatsap-
pen (of Telegrammen voor de 
personen onder ons die gelo-
ven dat er dan niet meegelezen 
wordt door regeringen (of voor-
namelijk geheime diensten) 
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Quinity
Ik wil nooit software maken voor ver-
zekeraars, dat lijkt mij maar saai. 

Ik zal nooit doorgroeien tot teamlei-
der, ik houd me liever bezig met de 
inhoud. 

Na een jaar software ontwikkelen 
bij Quinity heb ik het meeste wel ge-
leerd.

Ik ben Nick Tinnemeier. Bo-
venstaande heb ik allemaal 

ooit gezegd. Toch draag ik als 
software engineer en (parttime) 
teamleider bij Quinity bij aan de 
Quinity Insurance Solution (QIS): 
een web-based administratiesy-
steem voor verzekeraars. En dat 
doe ik alweer ruim drie jaar met 
veel plezier. Hoe dit zo gekomen 
is? Kijk met me mee hoe een 
werkdag er voor mij uitziet en ik 
leg het je uit.

07:49 - Koffie
Iets voor achten kom ik binnen. Ik 
begin graag vroeg, maar als het de 
avond ervoor bijvoorbeeld bij de  
borrel iets later werd dan gepland, 
dan is het ook prima als ik pas om 
9:30 binnenwandel. Terwijl ik mijn 
laptop de tijd gun om rustig op te 
starten, geniet ik met een paar col-
lega’s van een kop koffie. Geniet, 
want Quinity onderkent het positie-
ve effect dat goede koffie heeft op de 
arbeidsethos.

07:59 - Intake bevindingen
Gebruikers en onze softwaretes-
ters melden “ongedocumenteerde 
functionaliteit” in een bug-tracking 

systeem. Ik bekijk elke ochtend in 
vogelvlucht de nieuwe bevindingen. 
Elke bevinding geef ik een prioriteit 
en ken ik toe aan de technisch spe-
cialist of consultant die de bevinding 
het beste kan analyseren. Voor som-
mige bevindingen achterhaal ik zelf 
de oorzaak en beschrijf ik een oplos-
sing. Vandaag valt het aantal nieuwe 
meldingen gelukkig mee.

08:31 - Plannen 
Elke verandering aan de Quinity In-
surance Solution (QIS) komt voort 
uit een wens van de gebruiker. Een 
consultant vertaalt deze wensen 
naar functionele wijzigingen. Een 
software engineer inventariseert ver-
volgens wat er moet veranderen aan 
de huidige software en vertaalt dit 
naar een urenschatting die we als 
offerte aan de opdrachtgever voor-
leggen. Een wijziging duurt soms 
slechts enkele dagen, maar kan ook 
meerdere weken of zelfs maanden 
kosten.

Vandaag hebben we akkoord op een 
urenschatting. We breiden QIS uit 
met functionaliteit om de gegevens 
van een bedrijf aan te vullen met 
gegevens van de Kamer van Koop-
handel. Deze gegevens biedt de Ka-
mer van Koophandel aan via twee 
webservices. Het technisch ontwerp 
zet ik op mijn eigen planning. De re-
alisatie plan ik in bij één van mijn 
teamleden, een net gestarte software 
engineer.  

10:01 - Review
QIS bestaat inmiddels uit vele dui-
zenden regels code en er is niemand 
binnen Quinity die al die regels kent. 
De uitdaging is dan ook om ervoor 

te zorgen dat mijn collega mijn code 
begrijpt, zonder dat hij of zij mij 
hierover hoeft te bellen met lastige 
vragen. Elke codewijziging die ik doe 
wordt bekeken door een collega die 
beoordeelt of het wel past binnen het 
grote geheel en of de opdrachtgever 
werkelijk krijgt waar hij om vraagt.

Vandaag voer ik voor het eerst een 
grote review uit van de code van 
een collega. Ik overleg met een meer 
ervaren collega over de aanpak en 
begin vol goede moed. De code ziet 
er goed uit en ik heb weinig aan te 
merken, maar als ik ongeveer hal-
verwege ben zie ik een fout in het 
functioneel ontwerp. Samen met 
de software engineer en functioneel 
ontwerper bedenken we een oplos-
sing. Hebben we het testteam toch 
maar mooi de moeite van het melden 
van een bug bespaard!

12:00 - Lunch
De eerste helft van de dag zit erop. 
Tijd om te lunchen. Elke dag dek-
ken onze kantinedames Anita en 
Marina de lunchtafels met brood en 
vers beleg. Afwisselend zijn er pan-
nekoeken, quiches en op vrijdag 
zelfs gehaktballetjes of knakworstjes 
en luxe broodjes. Kortom, gezellig 
lunchen in huiskamersfeer. Boven-
dien lekker makkelijk, want brood 
smeren in de vroege ochtend is nooit 
mijn hobby geweest.

12:30 - Ontwerpsessie 
Vanochtend plande ik een opdracht 
in om gegevens van de Kamer van 
Koophandel op te halen. Het is dui-
delijk wat er moet gebeuren, maar 
nog niet hoe. Tijdens een ontwerp-
sessie bespreek ik met twee software 
architecten hoe we de koppeling 
technisch realiseren. 

Voor de gegevens die wij nodig heb-
ben in QIS moeten we twee web-
services aanroepen. We ontwerpen 
het zo dat we de twee aanroepen zo 
afschermen dat het voor de buiten-
wereld lijkt alsof we maar één web-
service aanroepen. Op deze manier 

is het gebruiken van de koppeling 
binnen QIS simpeler. Na afloop kijk 
ik hoe dit ontwerp past in ons be-
staande raamwerk voor webservices 
en documenteer dit in een technisch 
ontwerp.

13:30 - Cursus
QIS is een bedrijfskritische applica-
tie. Het kan niet zo zijn dat de ge-
bruiker bij het openen van elke polis 
verplicht een koffiepauze moet ne-
men. Deze middag leren we tijdens 
een interne cursus hoe we er niet al-
leen voor zorgen dat we correcte ge-
gevens uit de database halen, maar 
vooral hoe we deze gegevens snel 
ophalen. 

De afgelopen jaren is er bij Quinity 
veel kennis over dit onderwerp ver-
zameld. Deze kennis is vastgelegd 
in de vorm van een aantal patronen 
om toe te passen bij onvrijwillige kof-
fiepauzes. Deze patronen verschillen 
van het aanmaken van indexen die 
de database gebruikt om gegevens 
snel op te halen tot veranderingen 
aan de functionele werking van onze 
applicatie.

Tijdens een theoriesessie en prakti-
kum leren we deze patronen toe te 
passen. Kennis die direct toepasbaar 
is bij onze dagelijkse werkzaamhe-
den en met een alsmaar groeiende 
database steeds belangrijker wordt.

De verzekeringswereld is maar 
saai?
Gisteren implementeerde ik een 
broodkruimelpad zodat de gebruiker 
makkelijker kan navigeren door QIS. 
Vandaag ontwerp ik een koppeling 
met de webservice van de Kamer van 
Koophandel. Morgen analyseer ik de 
beveiligingsrisico’s bij het ontvangen 
van emails in QIS, realiseer ik de im-
port van relatiegegevens uit een ex-
tern systeem of werk ik aan een mo-
biele applicatie waarmee gebruikers 
een verzekering af kunnen sluiten 
op hun mobiel.

Nieuwe wensen in de verzekerings-



4140

branch volgen elkaar snel op. Dat 
maakt het werk dynamisch en geva-
rieerd. De verzekeringswereld is echt 
niet saai!

Teamleiding betekent weinig in-
houd?
De eerste maanden als teamleider 
hield ik me inderdaad minder met 
de inhoud bezig. In het begin was 
een project een code met een budget 
dat al dan niet overschreden werd. 
Nu ken ik van alle projecten die ik 
leid op grote lijnen de inhoud en de 
projecten die ik inhoudelijk begeleid 
ken ik ook de details. Meer kennis 
biedt meer mogelijkheden om drei-
gende budgetoverschrijdingen te 
voorkomen en problemen op te los-
sen. Dat maakt het werk nuttiger en 
makkelijker, maar ook vooral leuker. 

Sinds ik de rol van teamleider ver-
vul heb ik veel meer projecten mo-
gen zien dan als software engineer 
en is mijn inhoudelijke kennis al-
leen maar toegenomen. Teamleiding 
betekent weinig inhoud? Deze uit-
spraak heeft in ieder geval weinig 
inhoud.

Alles wel geleerd?
QIS is een bedrijfskritische appli-

catie. De back-end van QIS bestaat 
uit vele duizenden regels Java code, 
de front-end uit evenzoveel regels 
HTML, css en Javascript. De data-
base bevat meer dan duizend tabel-
len waarin we miljoenen rijen aan 
gegevens opslaan. Met meer dan 100 
medewerkers die QIS elke dag uit-
breiden met nieuwe functionaliteit 
en een groeiend aantal gebruikers 
dat QIS gebruikt blijven deze aantal-
len groeien. Dit brengt grote uitda-
gingen met zich mee op het vlak van 
onderhoudbaarheid, betrouwbaar-
heid en snelheid. 

Op de dag dat ik die zaken in de vin-
gers heb valt er voor mij nog genoeg 
te leren over minder technische za-
ken, zoals het vertalen van gebrui-
kerswensen naar een functioneel 
ontwerp en het succesvol begeleiden 
van een project met strakke dead-
lines en budget. Ik heb de ambitie 
om door te groeien naar software 
architect, maar als ik dat zou willen 
kan ik ook het accent meer leggen 
op bijvoorbeeld leidinggeven of con-
sultancy.  

Ik heb bij Quinity in ieder geval nog 
genoeg te leren.
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• Monday March 23rd 2015
GETAART Wraptastic Diner

• Tuesday March 24th 2015
GMM 143

• Thursday April 2nd 2015
GESCHWISTER social-drink

• Friday April 24th 2015
Batavierenrace 2015

• Wednesday May 13th 2015
GEMOLD15

• Friday May 29th 2015
GEZWEM 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!

MIcompany ..........Back cover inside 
MIcompany ........Back cover outside
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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
Stephan van den Berkmorel
Jasper Landa
Wessel Sinnema
Mitchel Brunings
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.

Cover
Design: Mart Pluijmaekers
Picture: GEFLITST

Pictures activities
GEFLITST

c
o
lo

p
h
o
n


