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Jasper Landa
The editorial committee of the 

Supremum is eagerly proud 
to present to you the first edi-
tion of the 47th year. We are thril-
led to present to you the board 
member introductions, the first 
chairmanís note since the con-
stitutional drink, an article about 
how our new members have ex-
perienced their introduction pe-
riod, perceptions of foreign stu-
dents and so on.

Also, for our newcomers, this is the 
first edition that will fall on your 
doormat as a GEWIS member. Make 
sure to read all articles, since they 
might broaden your interest and 
even fuel the desire to become an 
active member, which is vitally im-
portant to our association. You can 
also find your preciously submitted 
infima back, so have a great laugh; 
that makes us happy.

Are you interested in the editorial 
process and do you have plans in 
participating in a committee?  Please 
address one of the committee mem-
bers and we will go through the pos-
sibilities!
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Chaiman’s Note

As a chairman, one of my 
many tasks is supplying the 

Supremum with the chairman’s 
note. This small piece of litera-
ture will be dedicated to daily 
hopes and wonders. I will dedi-
cate this debut note to my first 
experiences as the chairman of 
our wonderful association.

For those who do not know me yet, 
or for those who like to read more 
of my literary splurges,  I will intro-
duce myself as the new chairman of 
GEWIS on another page in this Su-
premum. Besides writing a lot of ar-
ticles like these, there is a lot more 
to being a chairman. The majority of 
my tasks can be split in two main 
categories: leading the board of the 
association and representing our as-
sociation to the outside world. 

This first task can be hard or easy 
depending on the other board mem-
bers. As chairman I am responsible 
for everything that is going on at GE-
WIS. Even though it is the responsi-
bility of the secretary to respond to 
incoming email, it is my responsibi-
lity that he actually does this task. 
Since this year’s secretary is capable 
enough, I do not expect to have any 
issues regarding his functioning. 
But, if for some reason he could not 
perform his tasks, I will have to ar-
range that these task will be fulfil-
led to the desired quality, either by 
delegating this to someone else or 
by doing it myself. But as you all 
can  imagine, with all these capable 
board members, this is an easy task 
to fulfil. 

The second part is the most fun, 
but also the most time consuming. 
As chairman, I do a lot of public 
speaking in - for example - gra-
duation ceremonies but more im-
portantly, I represent our associa-
tion in several meetings with other 
(student) organisations. You could 

think of the Federation FSE, which 
includes all other study associati-
ons of the TU/e, whom we call our 
cousins. Moreover, the WISO which 
includes all other mathematics and 
computer science study associa-
tions in the Netherlands. For this 
last one you can imagine that a lot 
of traveling is required, since all 
these other associations - which we 
call our sisters - also have their own 
constitution drinks and dies natalis 
parties. I spend at least 10 hours a 
week in the public transport system 
of our beautiful little country. Thus 
making sure that our association is 
known and we have close relations 
with all our sisters and cousins. This 
can be fun, but at times also very 
wearisome.

In conclusion, life as chairman can 
be hard, but being a man that likes 
socializing with new people, loves 
having discussions, and never hesi-
tates to express his/GEWIS’ opinion, 
it is the perfect task for me and I love 
spending a year doing just that, for 
an association I care for intensely.

I
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Sako: “Nee Bor, dat was in geen énkel universum een leuke grap. Zelfs niet 
als je gelooft in de stringtheorie.”

Frank: “Ik heb gisteren drie keer mijn ID-kaart moeten laten zien.... Yes!!”

Bor: “Wil je wat kaas?”
Marc: “Dat is brie hoor, volgens mij.”

Serge: “Limburgs is os cultureelvastgoed!”
Simon: “Vastgoed? Kan ik het verkopen dan?”

Sjoerd: “Nee maar echt, de beste security is door obscurity.” 

Mike: “Ik vind het wel jammer dat ik niet op de carnavalsborrel was. Ik had 
ook wel met Bas willen zoenen.”

Mike is aan zijn tweede stuk vlaai bezig van die ochtend
Mike: “Ik moet afvallen”

Mart: “Ik lijk wel heel slim, maar dat ben ik stiekem niet.”

(Over SEP)
Bor: “Oh, we hebben blijkbaar al een über-programmeerkoning.”
Tijmen: “Dan word ik wel gewoon de codeslet.” 

Frank: “Bananen zijn lekker tijdens het rennen, ook als ze naar boven ko-
men smaken ze nog goed.”

Jeroen van Oorschot (bsc in de informatica): “Ik had wel een mailtje ge-
stuurd maar ik was vergeten .nl erachter te zetten.”

Jelmer: “Hallo, ik ben Jelmer, de secretaris.”
Bor: “Wat een leuke functie!”
Jelmer: “Het is heel leuk om Jelmer te zijn!”

Tijdens een klankbordgroep: “Moet een TU-notebook 100% waterdicht zijn?”
Opperhoofd TU-notebooks: “Nou, ik wens je veel succes met die stoeptegel 
de wasmachine in krijgen.” 

Levi over zijn contract: “Ik kan de kleine jongetjes… ehhh… kleine lettertjes 
niet lezen.”

Jasper: “Mijn ouders willen Ubuntu, maar weten niet hoe het werkt.”
Jos: “Dat weet niemand!!! Dat staat op internet.”

Frank: “Vroeger waren de FSE-vergaderingen altijd bij Villa Achterwerk, eh-
hhhh wacht”

Benne de Weger: “Ik had een kat genaamd epsilon. hij was klein en positief, 
maar werd hij groot en negatief.”

Rob Hogerwoord: “Vroeger haalde ik wel eens de supremum met mijn flauwe 
opmerkingen, maar schijnbaar zijn de supremaspionnen schaars gewor-
den.”
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Introduction 33rd board

You may not know me, you 
might never have spoken to 

me, you could have never seen 
me or you might never have 
heard me speak (ordered from 
possibly to very unlikely), but my 
name is Sako Arts and this year 
I’m the chairman of our beautiful 
association GEWIS. I’m the 2 me-
ter tall guy with the loud voice 
running around on the 3rd floor 
of the MetaForum 14 hours a 
day. When I’m not there I’m pro-
bably sitting in the train (as I am 
while writing this introduction) 
or I’m representing our associa-
tion at some external event. Of 
the other 10 hours of my day I 
spend 5 representing our asso-
ciation at some party or borrel 
and the remaining 5 I sometimes 
spend sleeping.

As you might expect I like to keep 
myself busy: I like having discus-
sions, giving present ations (or any 

other type of public speaking), soci-
alizing (mostly while having a small 
drink) and enjoying the finer things 
in life. As for personality one could 
say that I’m assertive, spontaneous, 
easy going, rational, charming and 
very modest. It goes without say-
ing that if you need to know any-
thing GEWIS or study related, you 
can always ask me. However, if you 
need some advice or information 
about any of my other specialties, I 
am always glad to give my humble 
opinion. These specialties can be 
(but are not restricted to) specialty 
beers, whiskeys, food and persua-
sion techniques. Spelling, however, 
and the incapability to decline an 
offered beer are my main weaknes-
ses. Furthermore, I don’t like Face-
book, WhatsApp, Instagram, Twitter, 
Telegram or any other type of social 
media that can be used to inform me 
about uninteresting facts too easily.

So that’s me in short. Feel free to ap-
proach me, offer me a beer, and then 
we’ll drink on that your health may 
prosper!    

Sako Arts

Hello all! My name is Bor and I 
am the secretary of GEWIS! 

That means I am the one who 
opens the mail, manages the ar-
chives and does all stuff related 
to the membership administra-
tion. I am also a member of the 
fraternity GELIMBO and some of 
our epic GEWIS committees, like 
GEHACK, GEZWEM, GEILER and 
GEFLITST.
 
During the rare times I’m not at GE-
WIS, I spend some of my time at the 
University Council party Groep-één 
and in other student representation 
groups. The nice thing at TU/e is 
that people actually listen to you if 

you want to improve something, so 
I spend quite some time debating all 
kinds of stuff in the Dorgelozaal.
 
I love (board) games, movies, books 
and series of all sorts, write with a 
fountain pen whenever I can, still 
think the ninth doctor was amazing 
although he only did one season, 
prefer Settlers of Catan over Ticket 
to Ride and usually think the book 
is better than the movie. I am so-
metimes regarded GEWIS’ main 
grammar nazi, which is - of course 
- hugely exaggarated. There are a 
hundred cities I would love to live in 
someday and a hundred languages I 
would love to learn, but for now I’m 
just an importbrabander in love with 
Eindhoven and this wonderful uni-
versity. 

Bor de Kock

Henk AlkemaHello dear reader! My name 
is Henk Alkema and I am 

one of the board members this 
year. But not just some random 
board member, oh how foolish it 
would be of you to assume so. I 
am… the treasurer! <Insert thun-
der and lightning special effects 
here, combined with diabolical 
laughter.>
 
So, what does that mean? Well, 
my two main activities are keeping 
track of money and spending it res-
ponsibly, on the construction of 
my super-secret underground vol-
cano lair for example. Furthermore, 
whenever a committee or fraternity 
wants to organize an activity, they 
have to hand in a budget (‘begroting’ 
in Dutch), and it is my job to check 
both the correctness and feasibility. 
When the activity has been held, 
they hand in a reckoning (‘afreke-
ning’ in Dutch), so I can check they 
have spent money in a responsible 
way.
 
But what do I do, besides plotting 
world domination? Well, this year I 
started my masters Discrete Mathe-
matics (useful for encrypting mes-
sages for my minions) and Security 
(come ón, I refuse to explain this 

one). Furthermore, I am the treasu-
rer of the ACtivity Committee, and a 
hopefully soon-to-be member of the 
GEPWNAGE fraternity. I also enjoy 
participating in programming con-
tests as part of the team ‘?’. Finally, 
I really enjoy playing games! Video 
games, card games, board games 
and of course really nerdy games 
such as Mao, Imaginary Go Fish 
(‘imaginair kwartetten’) and Quan-
tum Tic Tac Toe. After all, whenever 
some ‘super’ spy shows up, I will 
have to challenge them to a battle of 
wits, so getting some practice does 
not hurt!
 
So, whenever you have a question 
about one of these awesome games, 
want to talk to me about treasurer-
related stuff, or want to sign up for 
my new minion recruitment pro-
gram, feel free to look for me at GE-
WIS or send an email to pm@gewis.
nl!
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Hi everyone, my name is Lau-
ra van Hees and this year 

I am the vice-chairman of our 
beautiful GEWIS. In the following 
paragraphs I am given the op-
portunity to tell you something 
about myself.

I was born during a stormy night, 
May the ninth of 1993, in the lovely 
town Veldhoven. When I was just 
nine months old I was already wal-
king about the house and quickly 
discovered how much fun is was to 
dig my fingers into pots containing 
plants. We had a lot of those back 
then, just like the many cupboards 
of which I just loved to spread the 
contents all over the house.
 
In elementary school I used to finish 
my work for the week in just two 
days, ending up with my cross-stit-
ching for the remaining three days. 
After my first day of high school I 
came home disappointed. “Mom, 
they didn’t give me any homework! 
What am I going to do now?” This 
quickly changed and I regularly 

combined my not so much wanted 
loads of homework with having fun 
a friends place.
 
I was not all too active from the be-
ginning, for I had 36 hours of lec-
tures and instructions. Combine 
that with homework that needs to 
be done besides those hours and my 
long nights and there is little time 
left. In my second year I continued 
with applied mathematics only and 
therefore had some more spare time. 
I joined the activity committee, that 
I still enjoy being a part of and I was 
promoted to chairman at the begin-
ning of this year.

Now, as the vice-chairman, I am res-
ponsible for the booksales of GEWIS, 
managing and helping the commit-
tees and fraternities and repairing 
stuff in the GEWIS room when so-
mething needs fixing. I sometimes 
end up with a little free time, that I 
then like to spend reading or playing 
a (board)game.
 
I hope you read something you did-
n’t know yet and if any questions 
remain, feel free to come to GEWIS 
and ask me!

Laura van Hees Stephan van den BerkmortelHello everybody! My introduc-
tion is placed fifth in the list 

of introductions of the board, all 
according to my function within 
the board. You can decide not to 
be limited to this order though. 
You can, for example, read all 
articles in a completely random 
fashion. I like being random. In-
troduction!

My name is Stephan van den Berk-
mortel, I’m 21 years old and live in 
a place not so far from here called 
Deurne. During my career as a TU/e 
student I’ve been active in various 
committees at GEWIS. I also like jug-
gling, learning Japanese and do a bit 
of gaming every now and then. This 
year I will fulfill the role of the ex-
ternal relations officer in the board. 
Whoosh! *Epic transition to the next 
part of my introduction*

As the external relations officer I’m 
the one who maintains contact with 
all the external companies and orga-
nizations. It’s also my responsibility 
to keep GEWIS running in terms of 
sponsoring. For those reasons I tra-
vel a lot to all sorts of places and get 
to visit the most huge-ass and fancy 
buildings. The final thing I want to 
mention here regarding the things I 
do is the lunch lectures. While en-
joying free lunch you get to know 
more about the different career op-
portunities organizations offer du-
ring and after your study.
 
Whenever you want to know more 
about me or my role in the board, 
you can always try and find me for a 
chat. See you around!

Rik SchepensI’m Rik Schepens, this year’s 
Commissioner of Educatio-

nal Affairs. In these few words 
I would like to tell you a little 
about myself as a person, not in 
my function. You can read more 
about my function in my column 
“Education First”.
 
I’m 21 years old and born and rai-
sed in Beuningen (near Nijmegen), 
although my family has its roots in 
Brabant. After 18 years I felt it was 
time to go back to my roots and stu-
dy Applied Mathematics in Eindho-
ven. First things first I moved here 
and got a lovely room, which is still 
where I live today. I have always had 
a knack for Mathematics, so obvi-
ously I ‘aced’ my study. Besides ma-
thematics I also like playing some 
tennis every now and then, and don’t 
worry, no aces here, I stink. Cur-

rently I still play at Fellenoord, the 
student tennis association, where I 
also did some committees, but this 
was not really my thing. Ever since I 
walked in here during the introduc-
tion week, I like the positive (little bit 
nerdy) vibe hanging around at GE-
WIS, resulting in my active career 
here. Joining the BArCommittee was 
a first step to becoming more active, 
eventually also resulting in organi-
zing the LIMO (Math Olympiad for 
University students) and a study trip 
to Japan.
 
So in short, I like to have a drink 
some time, I like math and I like to 
be busy. But please don’t feel afraid 
to walk up to me and get to know 
me better.

I
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Rik: “Wat ben je aan t doen Bas?”
Bas: “Oh, naar een vrouw aan ‘t kijken die aan t huilen is omdat het concert 
van Miley Cyrus is afgelast”

Philip Klees: “Als ik dan een vriendin heb denk ik dat ik niet bang ben om 
tegen haar te praten.”

N.a.v. Kandie2033:
Wout: “Kut! Ik krijg mezelf niet uit de hoek!”
Wout: “Ik heb nu drie Borren maar ik krijg Rik niet uit de weg.”
Jasper: “Jezus Sako zit hier tussen.”
Jasper: “Wout is niet te stoppen, die man komt overal vandaan!”
Random twitteraar: “Is er eigenlijk nog meer na die man met dat groene 
hoedje?”

Daniel on Linux: “I never actually had any problems except for all of the 
problems I had.” 

Ruud Pellikaan tijdens Algebra vragenuur: “Is er meer dan één nevenklas-
se?”
Klas: “Vast wel.”
Pellikaan: “Jullie hebben echt geen idee hè?!”
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Dearest member of GEWIS, 
You have reached the part 

in which I, Wout de Ruiter, will 
introduce myself as a board 
member of GEWIS. But let me 
first tell you something about 
myself in general. I have already 
mentioned my name, but what I 
did not mention was that I might 
already be 21 years old (still in 
denial) and grew up in the pic-
turesque city Oss (some other 
members might refer to it as ‘the 
hood’). Even though I was raised 
in Oss I still developed a great 
interest in computers and every-
thing related to them, therefore 
the choice for software science 
was not a hard one to make. 

When the high school teachers could 
finally say goodbye to me it wasn’t 
long before I first came to the old 
GEWIS room. Here I participated in 
the intro week and became excited 
to be in a first year committee. When 
this committee was formalized I be-
came chairman and from that point 
on I only kept doing more.

Two years later I am/was part of the 
board, BAC, GEHACK, SNiC, Web / 
HelloWorld! and GEDWAAL and in 
the same time managed to finish two 
years of the Software Science bache-
lor. Luckily for you this piece is not 
about that part of my life.

To get back on topic: I am currently 
part of the 33rd board of GEWIS as 
Commissioner Digital Infrastruc-
ture. This is a new task in the board 
in which I will be responsible to 
update several digital systems GE-
WIS relies on (like the website and 
SuSOS). Aside from these tasks I 
will also participate in general board 
tasks. Also worth mentioning is that 
I am currently treasurer of the BAr-
Committee. Although this is techni-
cally not a board task, it does consu-
me a lot of time. I’m out of space to 
write anything more about my won-
derful life but luckily for you, I am 
often at the social drinks (let’s call 
them ‘borrels’) on which I will gladly 
answer any of your questions, while 
we enjoy some small beers.

Hugs,
Wout

Wout de Ruiter
Greek Party
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Op het moment dat deze supre-
mum weer bij alle GEWIS’ers 

is beland, is het waarschijnlijk al 
weer een hele tijd geleden dat 
de allereerste ATHENA Greek 
Party plaatsvond. Wij kijken hier 
zelf met veel plezier en vage ge-
heugenflitsen op terug. Wij zou-
den graag deze mogelijkheid ge-
bruiken om jullie weer even mee 
terug te nemen naar die avond. 
Voor diegenen die er helaas niet 
bij konden zijn is dit gelijk een 
mooie gelegenheid om toch lich-
telijk de sfeer te proeven.

Stel je even voor dat je je op een 
dinsdagavond begeeft op het -op dat 
moment- leeg Stratumseind. Meest-
al als je je op een leeg Stratumseind 
bevindt, is dit een teken dat je nét 
iets langer bent doorgegaan met 
feesten dan je stiekem van plan was. 
Dit keer was dat zeker niet het geval. 
Ditmaal was het gewoon zaak dat je 
je op tijd bij de Sgt. Peppers zou be-
vinden om nog enkele slokken van 
het gratis vloeibare goud mee te ma-
ken. Het vloeibare goud dat natuur-
lijk vooral tijdens de Olympische 
Spelen heel gewild is en alleen voor 
de winnaars is weggelegd.

Eenmaal de Sgt. Peppers binnenge-
lopen waande je je gelijk in het Griek-
se Olympische bierspelen festijn. Bij 
binnenkomst werd je hartelijk wel-
kom geheten door enkele Grieks ge-
klede vrouwen die niet bang waren 
voor een Ouzootje. Tussen de klim-
opjes aan de muren zocht je een weg 
naar de bar, om vervolgens eens de 
verschillende bierspelen te bekijken. 

Het eerste spel wat je tegen komt is 
“de doos van Pandora”. Dit spel is 
eigenlijk gewoon gelijk aan Mexxen, 
maar dan met een Grieks tintje in de 
naam.

Wanneer je alle heil uit deze doos 
hebt gevoeld, loop je verder naar 
het volgende spel,  het “Queenzen”. 
Queenzen is natuurlijk gewoon een 
variant van Kingzen, maar dan met 
iets andere regels. Enkele moeilijke 
regels zorgen er hier voor dat je veel 
vloeibaar goud tot je mag nemen. 
De echte Olympische winnaars lo-
pen vervolgens natuurlijk nog verder 
naar de volgende spelen, waaronder 
het Pyramidespel. Bij dit spel was 
vooral de kunst van het bluffen erg 
belangrijk.

Het spel waar echter de rivaliteit het 
grootst was, was natuurlijk bij de 
ATHENA beer-pong tafel. De regels 
zijn vrij simpel, het komt er op neer 
dat je om de beurt een pingpongbal-
letje in de bekers van de tegenstan-
der probeert te gooien. Gedurende 
de avond werden hier voornamelijk 
twee tegen twee westrijden gespeeld. 
Echter, op het midden van de avond, 
gebeurde er toch iets bijzonders. 
ATHENA werd uitgedaagd door het 
vrouwendispuut van Natuurkunde: 
Curieus. Hun felroze outfit verblind-
de ons zicht, het was een nek aan 
nek race.  Helaas, wij verloren. Toch 
was het een avond om nooit te ver-
geten. 

Liefs,
ATHENA

I
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(het gaat over Bor en Jim)
Pieter: “Ik vraag me af wanneer jullie een blijde gebeurtenis aan gaan kon-
digen?”
Bor: “Niet, weet je hoe veel geld ik dan aan Ylona moet betalen?”

Simon over de introductieweek: “Ik heb echt zin om helemaal natgespoten 
te worden”

Vincent Keltjens: “Mijn broek vindt deze ballen niet zo fijn.”

Sjoerd: “Misschien moeten we een commissie oprichten die iets met paar-
denlullen heeft.”

Rik Schreurs: “Ik dacht dat ik dronken was, oh wacht, niet dronken”

Sako: “Ik heb echt een negerposse nodig die de hele dag achter me aanloopt 
en OOOOOOOOOO SNAP zegt elke keer dat ik een jemoedergrap maak.”

Denny: “Vieze porno bestaat niet.” 

Jeroen van oorschot (stomdronken): “Ik wacht nog even tot ik nuchter ben, 
dan ga ik naar huis.”

I
N
F
I
M
A

Onno Boxma tijdens college Stochastische Processen over een limiet nemen: 
“Ik heb de tijd hè, jullie niet, maar ik ben nog jong.”

Annebelle over kandie2033: “Kijk, ik heb Sako gemaakt!”

Jos: “Geen verkrachting in de soos!”

Patries: “Ik kom nooit meer thuis als ik zat ben.”
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Teach the Teacher

Dear reader, I regret it really 
much that on March 12th I’m 

(re)writing my first “Education 
First”. I already wrote a column 
for the first edition of this lovely 
magazine, but due to some un-
fortunate circumstances the 
release of this magazine had 
been delayed. The consequence 
is that that my original column 
about the redesign of our Mas-
ter programs is now mostly out-
dated. I really enjoy informing 
you through the Educatio First! 
about what I’ve been up to or 
what is going on, and with more 
than half of my board year al-
ready passed, it is getting time 
I did.

Before I start with this column, let 
me first tell you the good news: the 
plans for our new Master programs 
have been approved. Currently the 
educational team of our department 
is working very hard on dotting the 
i’s and crossing the t’s, and I’m very 
confident that it will be ready in 
September. Not that I will be sitting 
back, the educational directors will  
still see me a couple of times with 
some comments.

In this column I would like to talk 
about course evaluation. On a uni-
versity everything is connected to 
learning, even teaching. Every quar-
tile our teachers try their best to 
educate our students. Sometimes 
with more success than other times. 
Teachers are also trying to learn how 
to teach their subjects to an ever-
changing audience, and just like 
students, teachers learn by getting 
feedback.

As a student you are the only person 
who can actually give this feedback. 
You might wonder: “What is in it for 
me?” To which my only response to 
is a good education. As a student 
you are able to help your teachers 

should tell you what your feedback 
achieves more often. We are working 
on this and next period you should 
get the results of every survey you 
filled in. We are also implementing 
ways to let you know what is done 
with this information. If you have 
question in the meantime, please 
and ask me, or mail me at co@ge-
wis.nl.

ding to these surveys. A teacher has 
been assigned to another group that 
might better suit him, because he 
did not score that well. A teacher has 
followed some English lessons to get 
a better level in English. One of my 
own achievements solved the com-
plaints about the noisy “doorlus-
zaal” by increasing the assistance in 
these rooms to maintain a workable 
atmosphere, but these are just the 
tip of the iceberg. I must admit we 

to teach you, so in the end by giving 
feedback you will help yourself. You 
might think that you will not take 
that course again, so it won’t be ne-
cessary, but you might encounter 
this teacher later on in your educa-
tion for another course. And if not, 
you will still be helping your fellow 
students who might have to deal 
with the course next year. So really, 
why not take a few minutes of your 
time and help our teachers?

Of course I’ve been talking about 
the surveys sent at the end of each 
quartile, which is a “quantitative” 
way we use to gather information 
on what to learn. The truth is that if 
you wait untill this moment to help, 
you will indeed not help yourself 
(probably). You could help yourself 
in a more direct way with more “qua-
litative” feedback. Most teachers are 
open to discuss their teaching with 
you, so why not take this opportu-
nity? In our Bachelor programs we 
even organize “Kringgesprekken” 
to facilitate a discussion between 
students and teachers, with great 
success! On multiple occasions 
teachers have made small adjust-
ments to their course after these 
meetings, like adjusting a deadline, 
enlarge their handwriting or change 
the homework assignments. And of 
course, you could also always mail 
us (complaint@gewis.nl) if you have 
any complaint or suggestion about a 
course, and I - or one of the other 
students of the student council - will 
contact the teacher about your com-
plaint.

Sometimes students don’t see the ef-
fect of all these evaluation methods. 
Well, they do have a lot of effect! I 
already mentioned some things we 
accomplished because of feedback 
received through various kinds of 
meetings. Let me also name some 
things that have been done lately 
due to enough students respon-

Kevin Buchin (above) and Georg Prokert (below) receiving this year’s 
GEWIS Educational prize from vice-dean Barry Koren.
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Information security is a baf-
flingly complex topic. For a 

large organization, consider the 
number of stakeholders, IT sy-
stems, exposure, and conflicting 
interests, and you will quickly 
see that the goal is to manage 
risk, rather than try to eliminate 
it. Sometimes, organizations lea-
rn the best improvement to their 
information security by simply 
testing where they stand: if you 
hold a cat by the tail, as Mark 
Twain put it, you learn things 
you cannot learn any other way.

But before I begin, let me digress 
how I came to work in this field. I 
graduated in 2012 from the IST 
master (Kerckhoffs institute). Since 
then, I’ve been working for Deloitte 
in the Cyber Risk Services depart-
ment. This department concerns 
itself with helping clients with their 
information security dilemmas in the 
broadest sense. This includes “hard, 
techy skills”, such as hacking, but 
also “softer, more human skills”, 
such as security management or pri-
vacy advice. As a consultant, I have 
been able to shift between these va-
rious roles during my time at Deloit-
te. In this article, I want to discuss 
two services we provide that I have 
strong affiliation with.

Penetration Testing
The bread and butter of any techni-
cal security consultant is penetrati-
on testing. Many organizations have 
recognized by now that regularly 
testing their information systems 
by an independent third party is an 
integral part of their defense proces-
ses against attackers. As a security 
consultant working in this area, 
knowing that the remediation of a 
vulnerability you found leads to tan-
gible security improvement at your 
client, is satisfying work.

For example, two years ago, I was 
involved in a penetration test for a 
financial institute. While at first it 
looked like the website was decently 
secure, the skill is to look at parts of 
the website that get /less/ attention. 
Security is as strong as the weakest 
link. I came across a function where 
you could upload a list of automated 
bank instructions in a CSV-like for-
mat, which did not properly filter all 
the user input. As a result, I could 
inject a small piece of JavaScript in 
the description field of a transaction 
that took the browser session cookie 
(that was not amply protected) and 
sent this elsewhere. While two-factor 
authentication was used for money 
transactions (so fraud was not im-
mediately possible), this attack allo-
wed a hacker to take over arbitrary 
sessions of users. The client used 
our observation to implement an 
emergency fix in the code.

Covert operations
Covert operations, also known as 
“red teaming,” form the most hands-
on aspect of security testing. Pene-
tration tests are normally performed 
in a restricted scope with clear rules 
of engagement (for example, no DoS 
testing or brute-forcing allowed). 
Moreover, developers and admins 
are aware of the test taking place. 
What sets covert operations tests 
apart from “normal” penetration 
tests, is exactly this scoping. When 
performing such a covert operation 
test, only one person (ideally) in the 
client’s organization is aware, and 
the rules of engagement give a wide 
ranging scope of tools at the dis-
posal of the testers. It may be our 
entry point, for example, to send a 
phishing email to an employee with 
a backdoor we wrote. From there 
we could scan the internal network 
and escalate our beachhead via, for 
example, vulnerable Windows XP sy-
stems. Indeed, the added value of a 
covert operations test is to simulate 

an attack exactly as how criminals 
or hackers would proceed. The out-
come will not only show weak spots 
in the defense, but also the organi-
zation’s response capabilities (did 
they notice our intrusion, and how 
did they mitigate it?).

In a case where I was involved a year 
ago, the goal was defined as getting 
access to a specific company machi-
ne. It turned out that this machine 
could not be reached from the com-
pany network in The Netherlands 
(where we had gained access), since 
it was on a different, strictly firewal-
led subnet. In fact, the machine was 
in a different country in Europe. We 
flew over and used social engineering 
skills to get into the building and 
stay covertly in the building during 
the night. Once we had determined 
to be in the same network, we in-
stalled a Raspberry Pi, imaged with 
the Kali Linux distribution, hidden 
in the same network. This “mole” in 
the network then created a tunnel to 
the outside world, allowing us to at-

tack the targeted machine remotely 
without being physically present.

Covert operations are the most ex-
plicit example of holding a cat by 
the tail. It requires daring on both 
client as well as tester side. If you 
smooth-talked your way past the 
reception and are challenged by a 
guard, asking what you are doing, 
then no textbook can prepare you 
for that. And sometimes it fails. That 
is also an integral part of the work, 
and it too can be valuable insight for 
a client. Personally, I believe these 
assignments rank among the most 
exciting you can have.

The portfolio of services at Deloitte 
CRS is much broader than these two 
examples. Do not hesitate to contact 
me if you have any more general or 
in-depth questions about this! You 
can contact me at HIdeler@deloitte.
nl or follow me on Twitter @HugoI-
deler.
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If you hold a cat by the tail
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H. Weffers: “Men zegt wel eens, vroeger was het beter. Maar vroeger waren de 
verhalen over vroeger ook al beter.” 

Tim (over Van Hassel): “Ik zou zo verliefd worden op die man.”

Mats (van Intermate) doet bij Bor thuis de afwas
Bor: “Huh, hoe heb jij een teil vol sop zonder een teil te gebruiken?”
Mats (triomfantelijk): “Nou, je gootsteen is vanaf nu verstopt, dus een stop 
is niet nodig!”

Rienstra over het internet: “Er staan echt heel veel dingen op het internet, 
zelfs wat waarheden!”

Rick Staals: “Er is niks waar vrouwen zo nat van worden als geen seks.”

Simon: “Jaaaaaa, we gooien Frank in de Dommel!”
Frank enthousiast: “Jaaaaahh”
bedenkt zich even “oh wacht, nee!”
* even later *
Simon: “We gingen Frank nog in de Dommel gooien.”
Frank: “jah, huh, wacht, nee”

Iggy tegen Simon: “Het is dat je geen hetero bent, anders zou ik je helemaal 
kapot maken.”

Landa tegen Sako: “We gaan alleen Rien nog doen.”
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ACtivities

Hoi lieve lezers, 
er zijn meteen 

aan het begin van 
het jaar weer een 
hoop ACtiviteiten 
georganiseerd door 
de ACtiefste com-
missie van GEWIS!  

AC Laserquest
Zoals elk jaar begin-
nen wij met onze fa-
voriete ACtiviteit om 
onszelf te introduce-
ren bij de eerstejaars: 
AC Laserquest! Ook 
dit jaar was het weer een geslaagd 
schietfestijn, volgeboekt met vele en-
thousiaste eerste- en ouderejaars. 
Maar wij stomen lekker door, en 
twee weken daarna hadden wij al-
weer...

AC Weerwolven van wACkerdam
Een relatief nieuwe ACtiviteit, die 
ontstaan is als een spin-off van de 
AC Spellenavond, omdat deze bijna 
traditioneel afgesloten werd met een 
potje Weerwolven van wACkerdam. 
Hierop besloten wij er een aparte 
ACtviteit van te maken, die zó po-
pulair bleek, dat hij vorig jaar zelfs 
tweemaal georganiseerd is. Omdat 
dit ook weer een mooie ACtiviteit 
is om wat eerstejaars/ouderejaars 
te leren kennen, is deze ook lekker 
vroeg in het jaar georganiseerd. Ook 
ditmaal was er weer sprake van een 
lekker grote opkomst, en de moge-
lijkheid voor een tweede ronde staat 
nog open, dus wie weet! Maar goed, 
van al dat rondrennen en spelletjes 
spelen krijg je natuurlijk honger, 
dus hebben we weer georganiseerd:

AC Pannenkoeken bACken
Het AC Pannenkoeken bACken was 
weer helemaal terug van wegge-
weest! In de GEWIS-ruimte mag niet 
meer gekookt worden, dus moest 
een nieuwe locatie gezocht worden, 
dit is uiteindelijk COSMOS gewor-

den. Ook deze keer was het weer de 
ultieme mogelijkheid om je (gebrek 
aan) kookskills te vertonen. En dat 
werd dan ook volop gedaan! De pan-
nenkoeken varieerden van, naar 
mijn persoonlijke mening, afschu-
welijk saaie, neutrale pannenkoeken 
tot Pete the Pancake, de pannen-
koek met ALLES erop. Hier zat on-
der andere op: drie soorten paprika, 
champignons, rozijnen, ananas, ver-
scheidene kruiden,  spek, een gigan-
tische hoop kaas, en niet te vergeten 
honing. Pete the Pancake bleek qua 
smaak de Russisch roulette onder 
het eten te zijn, aangezien sommige 
happen met veel ijs, slagroom, en 
bastaardsuiker soms nog best lek-
ker waren, maar andere happen, 
waarbij ingrediëten als curry, jam 
en chocopasta gecombineerd wer-
den, maar met moeite doorgeslikt 
konden worden. Wonder boven won-
der is Pete the Pancake uiteindelijk 
voor meer dan driekwart opgegeten, 
al heeft de rest een prullenbak als 
laatste rustplaats gekregen. Rust in 
vrede, Pete the Pancake. De nage-
dAChtenis aan jou zal voor eeuwig 
bewaard worden.

Justin S
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Why not both‽

Voor deze Supremum werd 
mij gevraagd om een stukje 

voor “In the Spotlight” te schrij-
ven. Nadat vijf pogingen om een 
leuke introductie te bedenken 
mislukten, besloot ik toch maar 
om het simpel te houden. Zullen 
we dan maar beginnen? Ik ben 
Justin Szanto en ik ben inmid-
dels alweer meer dan een jaar te 
vinden op de TU/e en de laatste 
tijd steeds vaker bij GEWIS. Van-
wege dat laatste is het eens tijd 
geworden om mezelf nader voor 
te stellen aan jullie.

Toen ik ruim anderhalf jaar geleden 
de keuze moest maken om Wiskun-
de of Software Science te gaan stu-
deren, antwoordde ik ja op die vraag. 
Oftewel ik studeer natuurlijk gewoon 
beide. Na het eerste halfjaar begon 
het wel merkbaar te worden dat ik 
toch net iets meer moeite moest 
gaan doen dan de “normale mensen” 
met één studie, maar al met al heb 
ik nog steeds geen spijt gekregen 
van mijn keuze. Binnen GEWIS ben 
ik sinds dit jaar lid van de Webcom-
misie en de CBC. De huidige website 
heeft inmiddels zijn beste tijd gehad, 
daarom werk ik momenteel samen 
met de commissie aan een nieuwe, 
van de grond af opgebouwde, websi-
te. Deze zal hopelijk zo snel mogelijk 
klaar zijn.

Vaak krijg ik als eerste de vraag in 
welk exotisch land ik al dan niet ge-
boren ben met de achternaam Szan-

to. Nou, gewoon in Nederland hoor, 
maar de achternaam komt voort uit 
Hongarije. Met familie afkomstig uit 
Hongarije, Canada en de VS, moet 
ik toegeven dat ik me natuurlijk niet 
100% Nederlands kan noemen.

Als ik niet in Eindhoven ben, dan 
ben ik mogelijk thuis te vinden. Je 
zult me achter de piano vinden of in 
mijn geïmproviseerde mini muziek 
studio, werkend aan wat leuke melo-
dietjes. Ook ben ik regelmatig te vin-
den in een kayak op (of in) de Dom-
mel, al moet ik wel toegeven dat ik 
het stukje Dommel dat door de cam-
pus heen stroomt nog niet bevaren 
heb. Aangezien ik (nog) niet in Eind-
hoven woon, moet ik me elke dag 
vanuit het dorpje Sint-Oedenrode 
17km verplaatsen naar Eindhoven. 
Dit kan natuurlijk met de vaak over-
volle bussen, maar als de weersom-
standigheden het toelaten is er na-
tuurlijk een veel leuker alternatief, 
namelijk de fiets, en tegenwoordig 
ook de racefiets. Daarmee probeer 
ik altijd sneller thuis de zijn dan de 
mensen die met de bus reizen en het 
lukt al best aardig. 

Al zou ik natuurlijk nog wel een paar 
pagina’s meer kunnen vullen met 
dingen over mezelf, ga ik het helaas 
toch bij één pagina houden. Ik hoop 
velen van jullie die ik nog niet ont-
moet heb een keertje te ontmoeten 
bij een GEWIS activiteit of op een 
borrel.
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Over ATHENA:
San Mousa: “Wow, er zitten wel vier vrouwen in dit dispuut.”

Bor: “Kokx, moesten we van de navigatie niet rechtsaf in plaats van linksaf.” 
Kokx: “Ik heb zo veel The Stanley Parable gespeeld dat ik niet meer naar 
narrators luister!” 

Daan: “Ik was voor het eerst op tijd op school, en toen was er geen school.”

Stefan: “Sako heeft willy helemaal kapotgetrokken!”
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Introductieweek 14/15

De Introductieweek dit jaar 
was een geweldige ervaring 

en een week die ik niet snel zal 
vergeten. Het was een week 
vol plezier, hilariteit en gezellig-
heid. Volgens mij heeft iedereen 
zich vermaakt en een geweldi-
ge week gehad. Gedurende de 
week waren er veel activiteiten, 
feesten en gezamenlijke bijeen-
komsten.  De activiteiten waren 
zowel leerzaam als vermakelijk, 
de feesten waren geweldig en 
de bijeenkomsten waren super 
gezellig. Elke dag was er veel te 
beleven en was er een om nooit 
te vergeten.

Maandag 18-08
We kwamen aan bij de universiteit 
en moesten verzamelen bij het Au-
ditorium. Hier moesten wij ons aan-
melden en een 18+ (of in mijn geval 
een 18-) bandje halen. We moesten 
allemaal plaatsnemen in een col-
legezaal. Hier kregen we uitleg over 
de introductieweek en werd het hui-
dige bestuur voorgesteld. Het thema 
“Disney Goes Dark” werd duidelijk 
naar voren gebracht en we kregen 
hier een filmpje  van te zien wat het 
niet deed, dus kregen we uiteindelijk 
geen filmpje te zien. 

Na deze “technische” storing wer-
den de nieuwe eerstejaars per intro-
groepje naar voren geroepen. Hier 
werden je intropapa, -mama, -broer-
tjes en -zusjes bekend gemaakt. Ik 
werd in het groepje Mickey Monsters 
gezet met papa Bas en mama Patri-
cia. Met mijn 2 broertjes, 3 zusjes en 
ouders liepen we hierna naar buiten 
toe om gezamenlijk te lunchen. We 
deden meteen een voorstelrondje, 
waardoor we elkaar leerden kennen. 
Na een vermakelijk voorstelrondje 
gingen we de studie Technische 
Wiskunde eens goed bekijken door 
sommen te gaan maken. Na deze 
getal-rijke activiteit gingen we ons 
inschrijven bij GEWIS. Door de ge-

overvloed. Wetende dat we de vol-
gende dag vroeg op moesten, gingen 
we het toch laat maken.

Donderdag 21-8
Langzaam wakker wordend gingen 
we weer ontbijten. Nadat we alle-
maal uitgegeten waren, gingen we 
ons vermaken bij de IJzeren Man. 
Hier was een marktje waar we al-
lerlei informatie (en gratis spullen) 
kregen. Ook al was het nog zo koud, 
toch konden mensen het niet laten 
om een frisse duik te nemen. Terwijl 
de mensen in het water langzaam 
blauw werden, vermaakte de rest 
zich op het gras onder het genot van 
een lekkere lunch. Na vele raadsels 
en spelletjes gingen we terug naar 
het terrein van de TU voor vele spor-
tieve activiteiten. We hadden met 
een paar man ingeschreven voor 
ultimate frisbee. Ik weet nu in ie-
der geval zeker dat dat ik deze sport 
nooit ga beoefenen. Wetende dat we 
de avond gingen doorhalen, beslo-
ten we toch maar om niet rustig aan 
te doen. De doorhaalavond hadden 
wij doorgebracht bij Demos en was 
wederom een avond om niet te ver-
geten. Het was zo gezellig dat we de 
tijd vergaten en het al gauw 7 uur ’s 
ochtends was.

gegooid kon ik lekker genieten van 
mijn bier en doorgaan met feesten. 
Deze avond was een geweldige avond 
om nooit meer te vergeten.

Woensdag 20-8
Nog aan het nagenieten van de vo-
rige avond, gingen we ontbijten. Het 
ontbijt, wat varieerde  van de vorige 
dag, was weer gezellig en een goed 
begin van de dag. Deze dag gingen 
we de studentenverenigingen leren 
kennen. We zijn bij elke studenten-
vereniging geweest en zijn hier veel 
te weten gekomen over de verenigin-
gen zelf: waar ze voor staan, wat ze 
doen en wat je moet doen om lid te 
worden/blijven. Bij elke vereniging 
hebben we ook spelletjes gedaan om 
zo een betere indruk te krijgen van 
de vereniging zelf. Na een lange dag 
van lachen, lopen en grappen gingen 
we eten bij Demos. Na het eten had-
den we weer een geweldig feest in de 
Markthal. De avond was geweldig, 
iedereen had het naar zijn zin en de 
muziek was geweldig. 

Na een mooie afsluiting van het 
feest, gingen we terug naar Demos 
voor een gezellig avondje uit. De 
mensen waren vrolijk, de muziek 
was geweldig en het bier was er in 

zellige sfeer en vrolijke mensen voel-
den we ons meteen thuis. 

De avond viel en ons maagje begon 
te knorren. We fietsen met ons ge-
zinnetje naar het huis van mama’s 
vriend toe. Hier gingen we aan de 
broodjes hamburger en de raadsels. 
Na een breinbrekend uurtje gingen 
we terug naar de uni. Na een ge-
weldig feest in de markthal reden 
we met zijn allen naar Stratum om 
de uitgaanssfeer op te snuiven. Ten 
slotte reden we na een lange avond 
richting slaapplek om energie te ver-
zamelen voor de volgende dag.

Dinsdag 19-08
Na een kort nachtje slapen stonden 
we weer vroeg klaar om te ontbijten. 
Na een gezellig ontbijt gingen we de 
stad in om de hoogtepunten van 
Eindhoven te ontdekken. Hierbij kon 
het Phillips stadion natuurlijk niet 
ontbreken. Hier kregen we een voor-
lichting over hoe je angst het beste 
“te lijf” kan/moet gaan. Na deze 
“zeer nuttige” voorlichting kregen we 
te horen dat we allemaal een kaart-
je kregen voor de wedstrijd PSV – 
Utrecht. Deze KNVB beker wedstrijd 
hebben we een paar weken later ook 
allemaal met plezier bekeken. 

Na deze dag door Eindhoven stond 
er een barbecue op ons te wach-
ten. Maar voordat we van het vlees 
mochten genieten, leerden we elk 
dispuut van GEWIS kennen door-
middel van spellen, zoals levend 
pacman, hints, druiven persen en 
nog veel meer. Na de BBQ en de zeer 
leuke spellen gingen we ons voorbe-
reiden op een avondje Stratum. We 
gingen met heel GEWIS naar The 
Tipsy Duck, waar we een geweldige 
avond hadden. Om twaalf uur pre-
cies begon de avond pas echt voor 
mij. Toen mocht ik mijn rode bandje 
omruilen voor een groene. Eindelijk 
mocht ik bier drinken! Nadat ik een 
bierhoed kreeg en de lucht in werd 
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helpen om activiteiten als een LAN-
party neer te zetten… Dan pas je er 
helemaal bij! Maar wat geef je dan 
aan GEPWNAGE om te laten weten 
dat je erbij wilt?

Een brief schrijven is natuurlijk een 
goed begin. Eén van de leukste aspi-
rantenbrieven die we hebben gehad, 
had de brief als uitvoer van een pro-
grammaatje met als broncode ogen-
schijnlijk alleen “GEPWNAGE GE-
PWNAGE GEPWNAGE GEPWNAGE” 
(ad infinitum). We hadden geen idee 
wat het ging doen, maar het bleek 
dus onschuldig (straks was het een 
virus dat je computer crasht en de 
aspirantenbrief in de BSOD weer-
geeft :P).

Ook hebben we een keer een ‘su-
permooie’ video mogen ontvangen, 
welke zich op het moment in geprin-
te vorm in de GEPWNAGE-map be-
vindt. Ook hebben we, zoals je in de 
mooie plaatjes onderaan deze twee 
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WWZAAAHMOTNT
(Wat Wij Zoal Allemaal Aan Aspiran-
tenbrieven Hebben Mogen Ontvan-
gen Tot Nu Toe)

Waar GEWIS-leden normali-
ter een mooie brief schrij-

ven als zij aspirant of feut willen 
worden van één van de disputen 
die GEWIS rijk is, wordt er bij 
GEPWNAGE altijd wat creatiever 
omgegaan bij het maken van het 
aspirant-meesterwerk. Een aspi-
rantenbrief hoeft namelijk geen 
saaie brief te zijn. Sterker nog: 
hoe origineler, hoe beter! We 
hebben al veel van deze mooie 
stukken mogen ontvangen, dus 
hebben wij speciaal voor jullie er 
de mooiste en meest nerderige 
uitgekozen.

Dus, stel, je zou lid willen worden 
van dat prachtige dispuut GEPW-
NAGE. Je hebt wat – of heel veel - 
nerderige trekjes, vindt GEPWNAGE 
een leuke club en wil graag mee-

Begin van de prachtige creatie van Frederique :D Eind van de prachtige creatie van Frederique :D

pagina’s kan zien, een keer een ra-
gecomic mogen ontvangen.

Ten slotte, by far het meest tijdro-
vende aspirantmeesterwerk tot nog 
toe, hebben wij nog het aspirant-
meesterwerk van onze ten tijde van 
typen mogelijk over een nog onbe-
paalde maar niet al te lange of korte 
tijd enthousiaste potentiële nieuwe 
aanwinst (tl;dr: toenmalig aspirant, 
tegenwoordig lid): Henk.y. Hij heeft 
een brief gestuurd waarvan elk van 
de tien delen op een andere manier 
was gecodeerd, oplopend van een 
eenvoudige ASCII-conversie tot een 
Vigenère-cipher met random keys zo 
lang als de tekst zelf. Gelukkig gaf 
elk stuk een hint over de encryptie 
van het volgende stuk, maar toen we 
eenmaal bij het tiende stuk aan wa-
ren gekomen bleek het niet om tien, 
maar om elf stukken te gaan! Het 
laatste stuk kan alleen gedecodeerd 
worden als alle tien de Pokémon, 
die door de stukken heen verstopt 
staan, gevonden worden. Op het 
moment van typen (en hoogstwaar-

schijnlijk nu nog steeds) zijn nog 
maar twee van de tien gevonden, 
dus zijn we voorlopig nog wel even 
zoet! //fuuuu! :P

Wij hebben altijd veel plezier om 
die aspirantenbrieven te bekijken/
lezen/ontcijferen. Mensen lijken 
steeds creatiever te worden en we 
hebben dan ook al hele leuke dingen 
gezien. Dus wat hebben we eigenlijk 
nog níet gezien als aspirantenbrief? 
Nou, er is dus al heel wat langsgeko-
men, maar we hebben bijvoorbeeld 
nog geen eetbare aspirantenbrief 
gezien. Of een aspirantenbrief die je 
eerst in elkaar moet knutselen (en 
die vervolgens de ruimte niet meer 
uit kan). Wij zijn benieuwd naar wat 
voor creaties we dit jaar weer tegen 
gaan komen!
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Paalfitness

Een tijdje geleden werd mij 
gevraagd om een stukje te 

schrijven voor de rubriek onver-
wachte hobby. Eerst was ik en-
thousiast, omdat ik in één keer 
aan veel mensen tegelijk kon 
uitleggen wat paalfitness nu pre-
cies inhoudt. Maar toen ik zag 
dat de Supremum ook gepubli-
ceerd werd op de website van 
GEWIS, begon ik te twijfelen. 
Paalfitness is een sport waar (nu 
nog) veel vooroordelen over be-
staan, wat nadelig zou kunnen 
zijn als ik na mijn afstuderen ga 
solliciteren. Vandaar dat mijn 
naam hier niet bij staat, maar 
actieve GEWIS-leden weten wel 
wie ik ben. 

Laat ik beginnen met het grootste 
misverstand over paalfitness meteen 
de wereld uit te helpen: het is niet 
hetzelfde als paaldansen. Paalfit-
ness is, het woord zegt het al, fitness 
waarbij je kracht- en cardiotraining 
combineert met oefeningen voor ba-
lans en flexibiliteit en het wordt zo-
wel door vrouwen als door mannen 
beoefend. In de VS is deze sport al 
een aantal jaar algemeen bekend, 
ook in wedstrijdvorm en in Europa 
is paalfitness in opkomst. Er zijn 
zelfs pogingen ondernomen om er 
een Olympische sport van te maken. 

Veel mensen hebben mij al gevraagd 
waarom ik voor deze sport heb ge-
kozen, terwijl het antwoord heel 
eenvoudig is: ik zocht een sport via 
de site van het sportcentrum, en 
zo kwam ik toen uit bij paalfitness. 
Hierbij had je één keer in de week 
training (dus niet iedere zondag ver-
plicht wedstrijden) en kon je daar-
naast in kleinere groepjes trainen 
buiten de trainingsuren.  Ook de 
combinatie van kracht- en cardio-
training sprak mij erg aan.

Bij een training begin je met een war-
ming-up, waarbij alle spieren aan 

bod komen. Vooral je arm- en buik-
spieren zijn erg belangrijk. Daarna 
oefen je verschillende draaien en 
poses, waarbij je iedere week nieuwe 
trucs bijleert en de moeilijkheids-
graad toeneemt. Hierbij gaat het om 
de technische uitvoering en er wordt 
natuurlijk gelet op veiligheid: je kan 
redelijk vervelend terechtkomen als 
je valt. 

Wat de meeste mensen het leukst 
vinden, zijn de poses die verwarring 
oproepen omdat het lijkt alsof ze on-
mogelijk uit te voeren zijn. Al deze 
poses hebben namen, zodat je aan 
anderen kan uitleggen welke oefe-
ning je precies bedoelt. Voorbeelden 
hiervan zijn Superman en Flying 
Ballerina. Bij de uitvoering van de 
meeste poses  is ook enige lenigheid 
nodig. Dit zorgt ervoor dat de poses 
er minder houterig uitzien. Ook is 
het, net als bij dansen, belangrijk 
dat ook je hand gestrekt is als je bij-
voorbeeld je arm strekt.

De trainingen worden gegeven door 
SPV Blue, de studentenpaalsport-
vereniging van Eindhoven. Behalve 
trainen worden er ook andere acti-
viteiten georganiseerd, zoals bijvoor-
beeld een tissue workshop (turnen 
met doeken, zoals bij de opening van 
de introductieweek in 2010) of een 
fotoshoot. Leuk om nog te vermelden 
is de afkomst van de naam Blue: die 
verwijst naar de vele blauwe plekken 
die je bij de training oploopt. 

“Ik Mik Loreland”
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Panic strikes again in Loria! 

Karbonkel is back and stron-
ger than ever. Help Mik and Sok-
je to defeat him once and for all 
by recovering the original words 
in this edition’s puzzle.

For those of you who haven’t expe-
rienced the, what has to be, most 
terrifying experience a childhood 
could have I will give a brief synopsis 
of what you’ve missed in your life. 
‘Ik Mik Loreland’ is an educational 
tv-series about a girl, Mik, and her 
companion Sokje. Mik lives in the 
land of Loria, a land where everyone 
can read and write. One creature, 
however, is as illiterate as a rock and 
can’t take it anymore. He therefore 
steals all letters so no one knows 
how to read or write anymore. Pretty 
terrifying, right?

Well it gets even scarier this time, 
since Karbonkel has expanded his 
devious plans to the English langu-
age! Below you find a series of words 
of which a number of letters are mis-
sing. We need you to complete these 
words by using all the letters A to Z, 
each exactly once.

Submit your answer(s) to puzzle@
gewis.nl and maybe you are the one 
who will save Mik, Sokje and the rest 
of Loria!
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Maand’lijksche borrel

Het collegejaar is weer begon-
nen en langzamerhand wor-

den de dagen korter en kouder. 
Genoeg reden voor wat warmte 
en gezelligheid. Wie anders dan 
Dispuut ‘In Vino Veritas’ om hier 
in de vorm van een Maand’lijk-
sche borrel in te voorzien? 

Niet alleen voor de warmte en gezel-
ligheid, fijne whisky’s en heerlijke 
wijnen, maar daarnaast ook om een 
belangrijk feit te vieren: de ‘Dag van 
de Kurk’.  Op deze dag, een bekende 
Franse traditie, wordt het feit ge-
vierd dat de wijnen met de intrede 
van de kurk, zo’n 200 jaar geleden, 
stellig in kwaliteit toenamen. Een 
traditie waaraan uiteraard niet zo-
maar voorbij kan worden gegaan.  
Met wat kleine hapjes en drankjes 
werd er een bijdrage geleverd aan 
het in stand houden van deze tradi-
tie. Wat wellicht weinig verrassend 
is, is dat de volgens velen beste wijn 
die avond, afgesloten werd door na-
tuurkurk. De Maand’lijksche borrel 
was hiermee een uitstekend middel 
om in zowel traditie als gemoedelijk-
heid te voorzien.

Deze mening werd door menig GE-
WIS’er gedeeld, daar er een behoor-
lijk aantal mensen zich tegoed deed 
aan enkele toastjes met eigenge-
maakte salade en zich opwarmde bij 
de digitale open haard. De activiteit 
stond dan wel in het teken van een 
traditie, toch was er een behoorlijk 
aantal nieuwe gezichten die verwel-
komd mochten worden, buiten de 
ouderejaars. Een heuglijk feit, wat 
zeker een bijdrage leverde aan de 
goede sfeer.

Een zeer degelijke, gezellige avond, 
waarbij er tot het sluiten van het 
gebouw mensen op een fijne manier 
met elkaar konden converseren over 
de uitstekende whisky’s, heerlijke 
wijnen of andere zeer belangrijke 
zaken die ieder nauw aan het hart 

liggen. Doch werd onoplettendheid 
getolereerd, daar er ruimte gemaakt 
moest worden om, na enkele bras-
acties, de in bewaring genomen ob-
jecten terug te verdienen. Zo ontving 
Dispuut BOOM een speciale behan-
deling in de vorm van bediening en 
in het voorzien van wijn en spij-
zen. Daarnaast weerklonk het I.V.V 
proostlied door de ruimte, gezongen 
door de drie feuten, na het overhan-
digd krijgen van een verloren object. 

Al met al een Maand’lijksche borrel 
waar op een goede manier naar kan 
worden teruggekeken, wat goede 
verwachtingen geeft voor het Deca-
dent Weekend later dit jaar. Van 28 
november tot 30 november zal Dis-
puut ‘In Vino Veritas’ een weekend 
organiseren waar, op een uitste-
kende locatie, het decadente genie-
ten centraal zal staan en er van ’s 
ochtends vroeg tot ver in de avond 
genoten kan worden van de fijnste 
wijnen en een overvloed aan heerlijk 
eten, tezamen met een gemoedelijk 
gezelschap. Werkelijk Bourgondisch 
genieten. 

Deze editie van de Maand’lijksche 
borrel vond ik persoonlijk zeer puik 
en geslaagd en kijk dan ook uit naar 
de volgende en ben verder zeer be-
nieuwd welke mensen verwelkomd 
mogen worden op het Decadent 
Weekend, wat werkelijk groots zal 
worden. 

Met amicale groet,
Bas Lodewijks
Feut der Dipsuut ‘In Vino Veritas’
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Dutchland

Hola!, Brief bio: I’m Ruben and 
I am from Tijuana, Mexico. I 

am currently in my second year 
of the master in embedded sy-
stems, and I am an active mem-
ber of GEWIS, Hajraa and AE-
GEE. In short, I hate Dutchland 
because, you know, world cup 
(NO ERA PENAL!).

The main reason I came to Eindho-
ven was for the lovely weather and 
the huge amount of girls. Ok seri-
ously, I really wanted to study my 
master in Europe, and Embedded 
Systems at the TU/e was the best 
option for that. I really love living 
here, especially since I started han-
ging mostly with Dutch people, as 
now I feel like a local. I took some 
Dutch classes here at the TU/e, but I 
quit because a lot of words you learn 
there Dutch people don’t use them 
in daily conversations, and instead, I 
want to learn proper Brabants.

The thing I miss most from Mexico 
is food. Kapsalon is the only thing 
that makes me miss tacos not that 
much, and stroopwafels are the best 
thing Dutch could have invented. I 
hate the song “Salsa Tequila” in the 
same way Dutch hate Belgian roads 
and Germans.

Something really different from 
Mexico is that over there I am con-
sidered a tall person, while here in 
The Netherlands I have to look up 
to talk to girls, though sometimes 
that has its advantages ;) My favo-
rite Dutch holiday is carnival, and 
as surprising as it can be, I love car-
nival songs; I even know lyrics of a 
lot of them, and listen to them as I 
program.

If you want to know more about me 
or just chat for a while, you can find 
me on Thursdays at the borrel at 
GEWIS. Just look for a guy with a 
sombrero and tequila.
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Rick: “Je doet een random persoon in een OGO-hokje, dan doe je het toch 
ook veilig?” 
Remko: “Dan doe je toch de deur dicht?” 

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

Iggy: “Zoals iedereen weet, kleuters zijn uitwisselbaar.”

Wouter Geelen: “Wat is dat goud gele spul op mijn tas, oh wacht dat is het 
licht.”

Sander: “Nou, ik voelde die banaan wel zitten vanochtend zeg!”

Sako: “Je denkt toch niet dat ik onthou wanneer mensen jarig zijn? Ook al 
is het mijn vriendin...”
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Wesley’s Cookery Book

Hello all! My name is Wesley 
and I am the freshest mem-

ber of GETAART. You all know us 
as the people who make the best 
pies which can be eaten during 
the General Meetings. Also, we 
organize dinners every quartile, 
like the barbecue a few weeks 
ago. This is all of course to indul-
ge the taste buds of all members 
of GEWIS with the best culinary 
creations. On these pages, we 
will look back on the successful 
barbecue, and we will give you 
a few recipes so you can treat 
yourself at home as well. Enjoy!

On the 24th of September, the first 
dinner organized by GETAART of the 
year was held. And is there a better 
way to end the summer than with a 
barbecue? Indeed, there is no better 
way. At first, the weather was fore-
told to be fine, but Mother Nature 
was not very good-tempered that 
day after all. Rain was falling and 
lightning was flashing and thunde-
ring. Luckily we were allowed to put 
the barbecue under the roof of the 
Markthal. That way, we all could en-
joy a nice piece of chicken, a ham-

glasses and a shot glass of rum with 
it. Mix this until you get a smooth 
mix. 

Next, wrap the bottom and the sides 
of the spring tin cake in aluminum 
foil. Then put a layer of ladyfinger 
biscuits with the sugary side up on 
the bottom. The pattern I use can be 
seen in the picture. If you have holes 
you can try to fill this up with pieces 
of the biscuits. Now smear a layer of 
the baking mix on the biscuit-layer. 
Next put another layer of ladyfinger 
biscuits (again with the sugar side 
up) on this, add another layer of ba-
king mix, and end with a last layer 
of ladyfinger biscuits, but this time 
with the sugar side down! Cover the 
pie with aluminum foil, and put it 
in the fridge for 2 or 3 days to let it 
rise. Once the cake has risen, turn 
the spring cake tin around on a plate 
and remove the tin. The cake is now 
ready to be eaten!

That’s it for now. Good luck with the 
recipes and see you next time!

Bon Appetite!
Wesley Brants, 
namens GETAART, de lekkerste 
commissie van GEWIS

of cornstarch. Let it simmer for 10 
minutes and the soup is done. The 
soup is most delicious if it has been 
in the fridge for a day.

Of course, GETAART would not be 
GETAART if we did not give you a 
recipe for a nice pie. This time, it will 
be a recipe for an eggnog-ladyfinger 
pie (in Dutch: advocaat-vingerkoek-
jes taart).This pie is actually an old 
family-recipe, created by my great-
grandfather, who was a baker. This 
recipe has been the star at many bir-
thdays in our family, and because all 
of us pie-experts agree that this pie 
is really delicious, it would be unfair 
NOT to share this with you. This pie 
is easy to make, does not require an 
oven, but needs some time to pre-
pare. You need a spring tin cake, 3 
or 4 boxes of ladyfinger biscuits, 4 
eggs, 1 package of butter, 2 ounces 
of white caster sugar, a bottle of egg-
nog and a bottle of rum (Yo-ho-ho!).
The butter must be soft when you 
start. I normally get the butter out 
of the fridge the night before I make 
the pie. When the butter is soft, put 
this in a bowl together with 4 egg 
yolks. Make sure only the yolk is put 
in and not the egg white with it.  Mix 
these things together, and during 
this mixing, add two eggnog-shot

burger or, if you were a vegetarian, a 
carrot carré!  As this was combined 
with nice music and a cold beer, we 
could conclude that the barbecue 
was a big success! 

Now let’s talk about food! If you want 
to surprise your friends with a nice 
meal, this recipe for Chinese toma-
to-soup might come in handy. Put a 
liter of water in a pan and add two 
chicken stock blocks (Dutch: kip-
penbouillonblokjes) and two pieces 
of chicken fillet. Boil them together, 
and when the chicken is cooked, 
take the chicken out and cut it in 
little pieces. Put one liter of tomato 
juice and a finely chopped onion to 
the bouillon. Add a teaspoon of sam-
bal, three spoons of sweet soy sauce, 
3 spoons of brown caster sugar and 
2 spoons of ginger syrup. Now put 
the chicken pieces back into this 
mix. Stir the mix until everything 
is mixed. Boil the mix, and once 
it is boiling turn the gas low. Now 
add one big jar with 720 grams of 
apple sauce, and a handful of rice-
noodles. Let it simmer for half an 
hour and stir the soup every once 
in a while. At last, add three spoons 
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Kokx: “Bor, dit soort dingen werken niet als je ze handmatig tegen mij zegt.” 

Sako: “Dit werkt echt goed. *klikt* oh, het werkt niet.”

Levi tegen Tim: “Speel maar lekker met je eigen ... knopje!”

Rik Baard: “Ik zat eraan te zuigen, maar er ging niks omhoog.”

Annebelle over een foto van Eva tijdens GEZWEM 2014: “Hé, is dat Bor met 
een bikini?”

Colin tijdens SEP: “Ik heb een functie gevonden waarmee je pasen kunt 
uitrekenen!”
Bor: “1y = 0y?”
Colin: “Nee, PHP heeft er standaard een oplossing voor.”

Sandra: “Het ziet er wit uit en is plakkerig!”

Reactie op een mailtje: “This is an excellent question and ‘reality’ may be 
quite challenging”
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Waarde Leden, eerst een 
kleine introductie. Ik ben 

Wout de Ruiter en ben sinds het 
jongstleden toffe weekend van 
de BAC lid van deze puike club. 
Sommigen zal de naam Wout 
echter weinig zeggen. Voor 
die mensen zal ik het nog even 
verduidelijken. Ik word ook wel 
aangeduid met de naam Frans, 
of in functie: Pater Franciscus. 
Nou zegt u: “in functie?!”. Ja, in 
functie. Dat men binnen de BAC 
geen functie als pater zou kun-
nen bekleden is een van die mis-
standen waar ik u, de geïnteres-
seerde lezer, in dit stuk op wil 
wijzen.

Een functie als pater heeft in een 
gerstenat schenkend orgaan als de 
BAC zeker zin. Ik zal het u uitleg-
gen. In een orgaan waar gedronken 
wordt, worden zonden begaan. Waar 
ik in mijn functie geen echte zonde 
kan doen vergeven in name van de 
Zoon zal het toch zo zijn dat de klei-
nere zonden welke binnen GEWIS 
worden begaan toch wel kan verge-
ven in name van de BAC. Zo heb ik 
recentelijk in mijn toch korte tijd bij 
de BAC enkele aspirant-leden van 
ons mogen vergeven voor al hun 
zonden. Ik heb ze destijds ook ver-
geven voor wat extra zonden. Een 
zeer genereus gebaar ware het niet 
dat tegen de tijd dat u dit leest ze 
waarschijnlijk al weer ruim door 
deze buffer heen zijn.

Buiten het feit dat aspirant leden 
van deze dienst gebruik kunnen 
maken, kunnen ook GEWIS-leden 
bij mij aankloppen om hun zonden 
met mij te bespreken. Want, laten 
we nou eerlijk zijn: iedereen begaat 
wel eens een zonde tijdens de Intro, 
FLUP of andere willekeurige activi-
teit. Schroom in dit geval niet om me 
een keer aan te spreken en je zonden 
te bespreken.

Nu nog even wat anders. De Su-
premum valt weer op de deurmat 
en dat betekent dat het collegejaar 
weer is begonnen. Een jaar waarin 
waarschijnlijk veel gestudeerd moet 
worden. Wanneer je al zo ver in dit 
stuk bent gekomen zal de druk wel 
weer hoog zijn en het studieontwij-
kend gedrag de voornaamste dagbe-
steding zijn. Nieuwe paden moeten 
worden bewandeld en de oude moe-
ten nog eens dunnetjes overgelopen 
worden. In deze tijden is het vaak 
druk, is er weinig tijd voor overige 
dingen en lijkt het alsof er voor meer 
man werk is dan er mensen om je 
heen zijn. Zodra je dit gevoel ervaart 
lijkt er vaak geen uitweg te zijn. Ech-
ter is deze is er wel. Buiten het feit 
dat de BACers vaak veel intelligente 
dingen uitkramen, organiseren deze 
mensen ook op donderdagmiddag 
een borrel. Deze borrel is wekelijks, 
bij weer of geen weer, vakantie of 
niet. Zolang de TU open is zal de 
BAC borrelen. Dit doen wij op onze 
vaste tijd: donderdag van 16:30 tot 
19:00. Tijdens deze borrel zijn er 
veel gezellige mensen bij GEWIS en 
zal het gouden gerstenat rijkelijk 
vloeien. Om terug te komen op de 
misstanden die ik in het begin van 
het stuk heb genoemd. In tegenstel-
ling tot wat veel overwerkte mensen 
denken, werkt een mens geen 24 uur 
per dag, slaapt een normaal persoon 
meer dan 2 uur per avond en kan 
het leven nooit erger worden als je 
op donderdag middag tussen 16:30 
en 19:00 vrij neemt om een drankje 
te komen pakken bij GEWIS.

Dit gezegd hebbende, hoop ik u al-
len wat wijzer te hebben gemaakt of 
in ieder geval vermaakt te hebben. 
Mocht je nog meer behoefte hebben 
aan deze gezelligheid, kom dan voor-
al naar de borrel! Drink een biertje 
met je vrienden of spreek eens ie-
mand anders aan. We zien je dan.

Proost!

Coming upEvent calendar
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• Monday April 20th 2015 untill  
Sunday June 28th 2015 
Boardgame 33rd board 

• Tuesday May 12th 2015 
BAC Lustrum Bierproeverij 

• Wednesday May 13th 2015 untill 
Sunday May 17th 2015 
GEMOLD15 

• Friday May 29th 2015 untill 
Sunday May 31th 2015 
GEZWEM Weekend 

• Friday June 5th 2015 untill 
Sunday June 7th 2015 
B.O.O.M. Actief weekend 

• Friday June 5th 2015 untill 
Sunday June 7th 2015 
B.O.O.M. Actief weekend 

• Friday June 12th 2015 untill 
Sunday June 14th 2015 
GESPORT Hajraa buitentoernooi

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!

Deloitte ................Back cover inside 
Quinity ..............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 1600 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-of-
ficer of the association, Stephan van 
den Berkmortel, at ceb@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 CS6
Printing  ......................... Gildeprint
Circulation ...................  1600 units
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