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Many of you are now thinking: 

“a Supremum again, so 
soon?” Indeed yes, you are rea-
ding the editorial to a Supremum 
scheduled to appear in 2017!

That of course is not completely 
true, while the BAC assumes it to be 
(page 38). Not only the BAC is thin-
king of the future, also Intro15 is re-
porting on something that will have 
had happened - it confuses us too.

As usual many commitees have writ-
ten an article, ranging from the ac-
tivities they have organized to some 
sneak previews of what is to come.

Ofcourse we cannot forget our fra-
ternities. Some of which are taking 
a step back and assesing everything 
they organised the last few months. 
While others take a more philosiph-
cal approach and try to get you to 
think.

As we all know, our (ex-)Dean has 
departed the TU/e to become the 
rector magnificus at Tilburg Univer-
sity, we managed to snag him a last 
time, for an interview; the results of 
which can be found starting at page 
16.

Lastly, we cannot forget our 3 fresh-
men commitees which finnaly get 
the opportunity to introduce them-
selves to the entire association.
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Chairman’s note

I’m excited to be writing the 
second Chairman’s Note of 

this educational year specially 
for you, dear reader. It has been 
some time since I wrote my first 
– which at the moment of wri-
ting, is not received by all of you 
yet - but I’m glad to announce 
that the Supremum commit-
tee is working hard on making 
it happen. The committee has 
been somewhat down this year 
but luckily it’s back on its game. 
I would like to thank the people 
in the Supremum committee and 
especially those who have wor-
ked hard to restore this beautiful 
piece of GEWIS history to its for-
mer glorious status.

The advantage of the long period bet-
ween these Supremums, is that a lot 
has happened in the meantime, the-
refor I have a lot to talk about. This 
Chairman’s Note could be covering 
all the events which happened bet-
ween October and April of this edu-
cational year. Sadly enough I would 
not have enough space for this so I’ll 
just bring you the highlights. 

For me the beginning of this educa-
tional year involved mostly visiting 
constitution borrels and struggling 
to get up in the morning, in the me-
antime GEWIS was active as ever. In 
November a lot of our members went 
to the Computer Science Symposium 
AnonymIT. And when I say a lot, I re-
ally mean A LOT. GEWIS bought the 
most tickets to this symposium com-
pared to all other study associations 
invited, resulting in a day full of in-
teresting lectures ending in a “gezel-
lige” borrel. Furthermore GELIMBO 
had its Dieszitting giving us the first 
taste of Carnaval. While speaking 
about crazy Dutch traditions, the 
real Sinterklaas visited GEWIS du-
ring one of our borrels nearing the 
end of the year! We closed 2014 with 
the appetizing SCIFI potluck dinner 

and the - as always - spectacular 
BAC KerstGalaBorrel. Where all of 
us were on our best behavior, dres-
sing up in our nicest gala dresses 
and suits, drinking sparkling wine 
and enjoying the classics like “All I 
Want For Christmas Is You”.

At the beginning of the New Year we 
had the first EJC activities, showing 
that this year the “sjaars” where cre-
ative as always. Now in mid-winter 
we had activities that were only 
suited for the real “bikkels” among 
the GEWIS members. At the col-
dest Thursday of the year, fraternity 
B.O.O.M. decided to cooperate with 
the BAC to organize the first outsi-
de borrel of the year, the Bx-Borrel. 
Amongst other “B”s, this borrel had 
Beer, Burgers, BBQ, but most of all 
“bikkels”. And it didn’t stop there, 
since the subsequent weekend was 
the GEDWAAL weekend, where all 
of these “bikkels” crossed the border 
for a hike in the great mountains of 
Limburg.

Fast-forwarding, there were a lot 
more fun activities like SCIFI Social 
Pong, the GEPWNAGE LAN and very 
recently the EJC’ + I.V.V cantus and 
BATA weekend. Now we reached the 
forth quartile and as we all know, 
this one is always crowded with GE-
WIS activities and weekends. The 
weather is finally getting nice and 
all committees still waiting to orga-
nize a final activity are trying to find 
a spot in the busy GEWIS activity 
calendar. Just to list some great ac-
tivities that lie ahead: we have the 
BAC Lustrum, GEZWEM Weekend, 
B.O.O.M. Active Weekend and the 
quartile ends with the always-exci-
ting Constitution borrel.  
We sure have a lot to look forward 
to, so make sure to be there when 
it all happens since, “bij zijn is mee-
maken”.

Hope to see all of you there!

D
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Intro15

Some things are thought to be 
impossible or at most pure 

science-fiction. One of these 
things is time travel. I myself did 
not belief that it would be pos-
sible or at least, not in the ne-
arby future. But a letter, which 
mysteriously appeared in front 
of us during a meeting, proved 
otherwise. The letter read the 
following…

Dear Intro Committee of 2015,

The date I am writing this letter to 
you is August the 31st of 2015, the 
start of a new academic year. Of 
course, at the moment you are rea-
ding this, you will still be in the 4th 
quartile of next year, being busy or-
ganizing an activity for all intro-pa-
rents. But even those are not known 
yet! Looking in my agenda, I see the 
Intro Thema Bekendmakings Borrel 
has just been last week. Oh, how I 
remember it.

The ambience was great, everyone 
was dressed like the characters from 
the movie and the GEWIS room had 
fish all over the room just like the 
Enchantment Under the Sea Dance. 
When I walked into the room, I could 
hear the Christmas Songs clearly 
and everyone was sipping on shots 
of whiskey. Great Scott, what was 
that whiskey special, with the fu-
ming smoke around the glasses…

After some shots and some beers, it 
was time for the movie, which reve-
aled the theme. Even 
my beloved DeLorean 
played a role in it. 
At multiple times, I 
thought I would faint 
from excitement, es-
pecially when the 
future Iggy stole the 
answers back from 
Marty and a handso-
me professor… 

Luckily, everything worked out fine. 
I even think that if this would be a 
fourth movie, it could get an Oscar, 
or an Emmy, or both!

Of course, Marty opened the En-
chantment Under the Sea Dance for 
real, and a lovely couple did an ope-
ning dance. This was - however - the 
moment I tried one of the whiskey 
shots with the smoke, which made 
me pass out. It also made me forget 
I was asked to write this piece! Cur-
rently, the deadline has already been 
long ago, but the space-time conti-
nuum means nothing to me. Ready 
your flux capacitors, it is going to be 
a heavy introduction week!

Yours Truly,

Dr. Emmet Brown.
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Martijn in Eindhoven

This is the tale of 2 people exchanging 
study associations for a day. Martijn 
Luinstra from study association Co-
ver visited GEWIS, while Bor de Kock 
went up to Groningen to see how it 
was done there. Listed are the fin-
dings of these fine gentlemen. (Photo 
of the server door courtesy of S.V. Co-
ver. Photos of party, courtesy of Foto-
Commissie der e.s.t.v. Thor)

It is early in the morning after 
the Coverborrel when I wake 

up to take a train to Eindhoven, 
a journey to the other side of our 
country that one does not take 
without a good reason. I am on 
the quest to explore a city in the 
land of carnival, the country’s 
capital of technology.

My first stop is the room of GEWIS 
on the university campus, which is 
just a five minute walk away from 
the train station. This is where I 
wait for my host and tour guide, Bor, 
who currently is in a meeting. After 
a while he arrives and we leave the 
university for a walk through the 
city. The city Eindhoven in its cur-
rent form has a relatively short his-
tory that has been influenced hugely 
by its university and the company 
Philips, making it the silicon valley 
of Western Europe. Many old Philips 
factories are turned into houses or 
cultural platforms to serve an above-

averagely intelligent community and 
its surrounding rural area.

Our tour ends at the Philips mu-
seum, where we are greeted by the 
museum’s oldest employee who 
quickly shows us the museum’s ol-
dest document. The museum itself 
is a propaganda exhibition about the 
history of Philips, showing the com-
panies history from the development 
of the first light bulb to the modern 
LED. Besides showing off, the mu-
seum guides us through the absurd 
history of electric shavers and the 
wonderful design of their 1960 ad-
vertisements.

After having a brief tour through the 
history of the city, it is time to ex-
plore something even more interes-
ting: the city’s student life. Back at 
the university’s campus, we visit the 
weekly borrel of GEWIS, which this 
time is organized by their fraternity 
for outside activities and therefore 
takes place in the freezing cold of 
the Dutch winter. To make the cold 
bearable, the fraternity provided 
campfires, freshly barbecued ham-
burgers, snert, glühwein and beer.

To end the day in style, we visited 
the study association of Electrical 
Engineering (e.t.s.v. Thor), which 
held a party to say goodbye to their 
bar in the catacombs of a university 

building, which they nee-
ded to leave after decades. 
I make my way through 
a partying crowd into a 
sweaty, overcrowded bar 
which they call “The Wal-
halla”. After having had 
way too many drinks and 
having met some amazing 
people, it is time to travel 
back home. While writing 
down some notes, I know 
for sure that this won’t be 
my last trip to Eindhoven.

After Martijn’s visit to the sick 
sunny south in February, it 

was time to do some sightseeing 
in that shaky city up north.

There’s nothing above Groningen, is 
what they usually say, even though 
we managed to elevate ourselves 
some 311 steps more within the 
Martinitoren, to enjoy the views of 
this city and the views beyond its 
borders. Seeing Groningen from 
above helps you understand why 
it’s called ‘Stad’ in their local dialect: 
where the suburbs of Groningen 
end, there’s only rural land left.

Apart from climbing towers, vising 
the University Museum, strolling 
through the Prinsentuin, and enjoy-
ing the grass (the grass!) of the Noor-
derplantsoen, we of course visited 
that huge yellow-and-blue tourist 
attraction the north has to offer: the 
largest IKEA of our country. Martijn 
and his friends had their Sweden 
Study Trip Reunion Dinner (and I 
bought some furniture to 
take home, because why 
not. Also, I had never seen 
a shopping cart-escalator 
before, how epic is that?!)

As I am a Study Associa-
tion enthousiast myself, 
we visited the Cover Room 
to enjoy some coffee, com-
plaints about the General 
Assembly, a stressed out 
study trip committee and 
a lot of Wii’ing people. In 
a lot of ways Cover is ap-

parently not that different from GE-
WIS, it’s just that we do not have 
Maikel sitting on things.

One thing the Groningers seem to 
take a lot of pride in is that the bars 
are open late, and a typical borrel 
starts at 21:30 (so people show up 
around 23:00), and doesn’t end un-
til the sun is coming up. In Eindho-
ven the bars close at 2:00, but since 
our borrel starts at 16:30 the effect 
is usually kind of similar and we 
even get to sleep semi-properly af-
terwards.

The final part of the program was 
of course Cover’s candidate board 
introduction borrel, where I thorou-
ghly enjoyed the new Cover Server 
Door Logo: having dragged that hel-
lishly heavy thing from Eindhoven to 
Groningen last year, it’s good to see 
that they are actually making good 
use of it. The four kandies that were 
able to stand upright and talk see-
med really nice as well.

And then, after a lot of drinks, water 
pistols and almost-brassed kandie-
ties, and a few hours of sleep, I made 
my way from Groningen, through 
Drenthe, Overijssel, Gelderland, 
Utrecht and again Gelderland, back 
to Brabant. We’ll meet again, 050!

Bor In Groningen
B
or de Kock



98

R
ik

 S
ch

ep
en

s

e
d
u
c
a
ti
o
n
 fi

rs
t!

Education first!

It’s time! Time to evaluate the 
Bachelor College. Over two 

and a half years after the first 
generation started with the new 
Bachelor’s curriculum, we can 
now finally see what it has re-
sulted in. Lex Lemmens, Dean 
of the Bachelor College, monito-
red the progress on the way as 
well. This however was - obvi-
ously - mostly done with a focus 
to some particular courses, now 
it’s time to take a step back and 
look at the Bachelor College as 
a whole.

The Bachelor College team came to 
the conclusion that they might not 
be able to have a good focus them-
selves, so they went looking for an 
outsider. This became Dr. Ruth 
Graham, a former mechanical engi-
neering student at the university of 
Hull. Since 2008 she is working as 
an independent consultant in engi-
neering education, and she did simi-
lar evaluations for MIT, UCL and the 
Royal Academy of Engineering. Ear-
lier this year I spoke to her when she 
was the main speaker at the 3TU 
Centre of Engineering Education 
Kick-Off meeting and I was impres-
sed by her work.

At the time of writing I’m also busy 
preparing evaluation meetings for 
all our Bachelor majors. In the same 
setup as the “Kringgesprekken” we 

will evaluate our curricula with stu-
dents and staff together to gain in-
formation on what to change. In the 
meanwhile I will, together with stu-
dents from different studies, discuss 
the framework as it has been set by 
the Bachelor College three years ago. 
And for this I could use as much 
input as I can get. So please come 
to these meetings or just come up 
to me and tell me everything you’d 
wish to share.

So far the early conclusion on the 
Bachelor College is that it has been 
a success on the major points. The 
university attracted more students, 
with more different backgrounds, 
as can also be seen by the massive 
growth of students in our associ-
ation. Also the option for electives 
is used very well. The only point 
that can’t really be tested yet, is if 
a Bachelor College graduate is an 
engineer that’s ready for the 21st 
century. On a more detailed level 
improvements have to be made, the 
workload for staff is too high and the 
coherence between the major and 
USE parts of the Bachelor is far too 
small.  And that’s just the conclusi-
ons on the level of the Bachelor Col-
lege framework. Within the depart-
ment we are also - especially now 
- looking for improvements. So step 
up, speak up! It’s time!

Eva Lassche (B.O
.O

.M
.)
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Komt allen bij B.O.O.M.

Sinds november ben ik net als 
Leroy aspirant bij het dispuut 

B.O.O.M. en ik kan jullie vertel-
len dat er een aantal toffe acti-
viteiten georganiseerd zijn door 
B.O.O.M. in die tijd. Daar wil ik 
jullie graag het een en ander 
over vertellen, in de hoop dat jul-
lie ons bij de volgende activiteit 
van B.O.O.M. allemaal komen 
vergezellen. 

Te beginnen met een erg geslaagde 
BX buiten borrel voor de echte bik-
kels onder ons. Zoals ook op de su-
per fancy poster te zien was staat 
de B hier voor verschillende din-
gen, die allemaal gerelateerd zijn 
aan B.O.O.M., denk aan Burgers, 
Buiten, Bikkel, Barbecue, Bier en 
B.O.O.M.en, allemaal van toepas-
sing op deze erg geslaagde activiteit. 
Onder het genot van lekkere warme 
chocomelk, glühwein en broodjes 
hamBurger heeft heel GEWIS ge-
staard naar het vuur, spijkers in een 
B.O.O.M.stam geslagen en het voor-
al erg warm gehad.
  
Bij de Geocache hebben meerdere 
teams heel fanatiek de wiskunde-
puzzels opgelost om de coördinaten 
van het eindpunt te achterhalen. De 
tocht was erg mooi maar het was 
vooral gezellig. De puzzels waren 
goed op te lossen, voor zowel de wis-
kundigen als de informatici onder 
ons. Het volgen van de GPS-syste-
men was een ander verhaal, ieder 

apparaat gaf een andere richting bij 
het invoeren van de coördinaten wat 
zorgde voor heerlijke discussies. De 
regenbui halverwege de tocht zorgde 
bij sommige teams voor een beetje 
vertraging, maar het mocht de pret 
allemaal niet drukken. Ook de war-
me chocolademelk en erwtensoep na 
afloop vielen erg goed in de smaak. 
Toen iedereen de juiste eindlocatie 
had gevonden is het daar nog lang 
gezellig geweest.

Komende activiteit die op de agenda 
staat is het B.O.O.M. actief week-
end! Dit belooft een erg gezellig 
weekend te worden in het altijd pit-
toreske Valkenburg. Er zijn nog een 
paar plekken over voor het leukste 
weekend van het jaar dus schrijf je 
snel in als je een onvergetelijk week-
end wil hebben samen met het gezel-
ligste dispuut van GEWIS! Tijdens 
dit weekend zullen we naast strea-
men en kampvuur maken ook twee 
actieve dingen doen, dus er is voor 
ieder wat wils. Twijfel niet te lang 
want voor je het weet zijn de plekken 
vergeven en moet je wachten tot vol-
gend jaar om mee te kunnen.

I
N
F
I
M
A

Jeroen van de Ven: “Waarom denk je aan mij als je denkt aan antifemi-
nisme?”

Sako: “Ze gooien hier zo veel met bier, Rowwen Hèze is er niks bij. Zelfs fuc-
king BZB is er niks bij, en daar verkopen ze speciaal gooibier.” 

Jos: “Ah, Marc is holding up a sign with a question mark. What is your 
question, Marc?”

Ylona: “Welk nummer heeft de Pi-zaal?”

Colin: “Facebook stuurt me spam van al mijn vrienden. Nu Marc weer.”
Marc: “Yay, we zijn vrienden!” 
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Introduction EJC15-0

Lama, Llama. Zo, nu we dat 
gehad hebben. Ik ben Alex 

Dings, voorzitter en lid van het 
tofste clubje eerstejaars. Ik stu-
deer Software Science & Web 
Science. 

Graag hou ik mezelf ook bezig en zo 
vind ik het leuk om me te bemoeien 

met een aantal zaken op de TU/e 
naast GEWIS. Binnen GEWIS geniet 
ik vooral van de gezelligheid en de 
vele gesprekken die ik voer met men-
sen, ja ik praat (te?) veel. Wat wil je 
verder nog van me weten? Boven al-
les waardeer ik mensen die eerlijk 
zijn. Zo, dat waren dan 100 woor-
den, mogen er nog 50?

Alex Dings

Arduin Brandts

Heyhey! Ik ben Max Gielkens, 
eerstejaars Software Scien-

ce student en secretaris van de 
geweldige lama EJC, EJC 15-0. 

In mijn vrije tijd ben ik te vinden in 
het water, game ik of speel ik gitaar; 
overigens kun je me ook ergens vin-
den met pen en papier mijn losse 
gedachten in een verhaal te vor-

men. Als je mij in 5 kenmerken zou 
moeten omschrijven zijn dat: door-
zettend, spontaan, open-minded, 
discussieert graag (vooral over filo-
sofische onderwerpen!) en verdwijnt 
soms in zijn eigen wereldje. Verder 
hou ik van gesprekken, gezelligheid 
en verassingen. Voor meer informa-
tie kunt u de max-hotline bellen. 
(€0.70/pm)

Max Gielkens

Hoi iedereen! Mijn naam is 
Bram Wieringa en als 18 ja-

rige (inmiddels ex) wiskunde en 
informatica student, ben ik nog 
steeds bij mijn EJC betrokken 
als penningmeester. 

Naast de tijd die ik aan mijn hob-
bies (voornamelijk gamen en fitnes-
sen) en vooral ook aan mijn werk 
(een goed alternatief voor de vele tijd 

nu niet gebruikt voor het studeren) 
besteed, ben ik nog steeds af en toe 
bij GEWIS te zien. Hier word ik nog 
steeds, via mijn EJC, maar ook via 
de banden die ik hierdoor heb opge-
daan binnen GEWIS, bij de vele acti-
viteiten ontvangen.

Ik ben dan ook blij om te kunnen 
zeggen: tot volgend jaar, maar nu als 
enkel informatica student!

Bram Wieringa

Falko Giepmans

“Morgen ga ik stoppen met ro-
ken.” -Falko Giepmans, gisteren

Alternatief, vrijgezel, rokend, intro-
verte extravert, extraverte introvert, 
espressoliefhebber, Prokertfan, femi-
nist, ex-hardloper, absurdist, licht 

getatoeëerd, volleyballer, potentieel 
drugsverslaafde, nostalgisch pro-
gressist,  knuffelbaar, idealistisch 
communist, bewonderaar, StuBru 
luisteraar, wiskundeslet en geluk-
kig. Dat ben ik.  

Berdine Kamps

Ik ben Berdine Kamps, een 
eerstejaars Software Science 

studente van 20 jaar. Ik kom uit 
Boxtel waar ik op dit moment 
ook nog steeds woon. 

Net als de rest van onze EJC hou 
ik erg van lama’s (gedomesticeerd 

Zuid-Amerikaans hoefdier uit de 
familie der kameelachtigen). Maar 
naast mijn liefde voor lama’s zijn er 
ook nog andere dingen die ik leuk 
vind. Gamen, taarten bakken, ko-
ken en knutselen zijn daar een paar 
voorbeelden van. 

I
N
F
I
M
A

Jeroen vdV V: “Bor, wat is je geboortedatum?”
Bor: “Waarvoor wil jij dat nou weer weten?”
Jeroen: “Wat is je moeders meisjesnaam en je favoriete restaurant uit je 
jeugd?” 

Edwin: “Ik kan niet veel anders dan paint.”

Tijmen: “Ik ben geen vrouw.” 
Bor: “Je was toch een meisje en Voldemort?”
Tijmen: “Waarom weet je al dat soort dingen!?”

Tijmen: “Ik ben altijd op dibbs-basis.”
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Hallo allemaal! Mijn naam is 
Frank Maurix, ik ben 18 jaar 

en een trots lid van EJC 15-0. 

Hoewel ik plannen heb om in de toe-
komst op kamers te gaan, woon ik 
momenteel nog in Nistelrode (een 
klein dorpje in Brabant). Nadat het 
VWO succesvol te hebben afgerond, 

ben ik Software Science gaan stude-
ren, wat mij zeer goed bevalt. Naast 
mijn studie vind ik het zeer leuk om 
te gamen, films en series te kijken 
en te lezen.

Frank Maurix

Sander Zonnenberg

Hallo allemaal! Ik ben Stef van 
der Linde en ik ben een Soft-

ware Science student. Ik kom 
uit het pittoreske dorpje Maren-
Kessel gelegen in the middle of 
nowhere. 

Hoe kan je nou als iemand van het 
platteland het beste inburgeren in 

het studentenleven? Juist, je gaat bij 
een EJC! Natuurlijk ben ik meteen 
lid geworden van de beste EJC van 
het jaar, EJC 15-0 business llamas! 
Verder gedraag ik me als een stere-
otype informatica student, ik game 
namelijk en blijf thuis ook gewoon 
door programmeren. That’s me!

Stef van der Linde

Hey! Ik ben Sven Dubbeld, 
momenteel nog eerstejaars 

Web Science + Software Science 
en lid van de leukste EJC, EJC 
15-0 Business Llamas.

Ik kom uit Middelharnis, Goeree-
Overflakkee (en nee, dit is geen Zee-
land) en woon nu in Tilburg. Jullie 

zouden me kunnen kennen als me-
deontwikkelaar van dat geweldige 
scherm dat gratis bier (cue gejuich) 
liet schenken op ons feest. Hierna 
was eigenlijk mijn belangrijkste 
functie het weg eten van vlaai als dit 
nodig was.

Sven Dubbeld

Thijs Rausch

Hallo allemaal, ik ben Thijs 
Rausch, 19 jaar, kom uit een 

dorp genaamd Hellevoetsluis en 
studeer Software science.

De meesten van jullie zullen me vast 
wel eens gezien hebben bij GEWIS 
en weten zo mogelijk ook dat ik lid 
ben van EJC15-0. 

Ik ben terrecht gekomen bij deze 
EJC door aandringen van Arduin 
Brandts en Alex Dings, deze heb-
ben mij na een aantal keer praten 

overgehaald om bij hun commisie te 
komen. Hier ben ik door de andere 
leden met open armen ontvangen, 
waarna er nog vele leuke momenten 
hebben gevolgd. 

Zo hebben we een feest en activiteit 
georganiseerd, die na een dag van 
last-minute stress, dan toch goed uit 
de verf zijn gekomen. 
Ik hoop uiteraard nog vele andere 
leuke momenten mee te mogen ma-
ken bij GEWIS, al denk ik dat dat 
niet zo’n probleem gaat zijn.

Ken Le 

Ik heet Ken en ben 18 jaar oud. 
Twee dagen voor de deadline 

van vorig jaar heb ik mijn in-
schrijving als Industrial Design 
student twijfelend ingetrokken 
en me bij Software Science in-
geschreven. Maar achteraf is 
dat een fantastische beslissing 
gebleken! 

Niet alleen bevalt de studie mij erg 
goed, ik ben hierdoor ook lid gewor-
den van GEWIS en de hippe Busi-

ness Llamas waardoor ik veel leuke 
mensen heb leren kennen en onder 
andere 1.7% beter ben geworden in 
tafelvoetbal. Naast mijn studie be-
steed ik graag tijd aan lezen, boksen, 
fitnessen, piano spelen en beleggen 
met m’n zakgeld. Ook ga ik graag 
op reis en wil ik na mijn afstuderen 
graag een reis rond de wereld ma-
ken, maar tot die tijd (en misschien 
ook wel daarna) zit ik zeker wel goed 
bij GEWIS!
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Waarde levensgenieters

Het doet ons deugd dat ook 
dit collegejaar het geschre-

vene weer prijkt onder de prach-
tige leden van onze mooie ver-
eniging. Het doet ons dan ook 
deugd dat de Supremum dit jaar 
ook weer vaker uitkomt. Zo blij-
ven wij genieten van de prach-
tige infima van de GEWIS-leden, 
alsook de prachtige stukken 
proza, geschreven door dezelfde 
leden.

Logischerwijs probeert dit proza het 
leven aangenamer te maken. Ofwel 
door de lezer te verrijken met ken-
nis, ofwel door de lezer te verblijden 
met mooie verhalen. In dit stuk zal 
ik proberen een combinatie van deze 
factoren tentoon te spreiden. Echter, 
het blijft tot het eind van dit stuk on-
zeker of dit gaat lukken, daar dit een 
persoonlijk gegeven is.

Zoals wij allen weten, is het formule-
ren van beleid een belangrijk gebeu-
ren binnen belangrijke organen. Elk 
jaar presenteert het bestuur van dat 
jaar een beleidsplan, dat aangeeft 
wat dat bestuur dit jaar zal probe-
ren te bereiken. Maar ook Dispuut 
“In Vino Veritas” vormt eens per jaar 
een nieuw beleid voor dat jaar. Dit 
vormen van beleid gebeurt, zoals 

zal ook het nieuwe dagelijks bestuur 
het gemaakte beleid voortzetten en 
de gedachten van het Dispuut over-
dragen op de leden van GEWIS. Als 
dispuut hopen wij uw leven weer 
iets gelukkiger te maken. Zo blijven 
wij heerlijke wijnen met u drinken 
tijdens Maand’lijkse borrels, ballen 
blijven werpen op het I.V.V Spel met 
ballen, maar ook nieuwe activiteiten 
zullen u bereiken komend jaar. Zo-
als u al verwachtte, blijft dit echter 
nog eventjes binnen het Dispuut. 
Wij zien hier wel ontzettend naar uit, 
en wij hopen u altijd te mogen be-
groeten tijdens deze bewezen feno-
menen, maar ook tijdens de nieuwe 
activiteiten en de unieke ervaringen 
die hieruit voortvloeien.

Rest mij nog u op het hart te druk-
ken om ook binnen uw eigen leven 
beleid te blijven maken. Probeer 
immer een doel in uw leven na te 
streven en te kijken of ook u het 
komende jaar de puike activiteiten 
kunt blijven herhalen, maar vooral 
ook of u nieuwe activiteiten kunt 
ontdekken. Ontdek het goede leven 
in de buitenwereld. Natuurlijk zal 
niet alles even puik blijken, maar al 
proberende leert men.

Het ga u goed!

I.V.V’er, maar vooral ook de toe-
komst. Wat beschouwen wij dit 
jaar als belangrijke punten binnen 
het Dispuut. Allereerst reflecteren 
we op gedane activiteiten, zoals de 
Maand’lijkse Borrels, hét I.V.V Spel 
met ballen, en uiteraard de cantus. 
Maar ook wordt er vooruit gekeken: 
wat kunnen we komende jaren weer 
voor een puikheid brengen binnen 
GEWIS. Maar misschien wel het 
belangrijkste punt: wie zal ons Dis-
puut dit jaar aansturen in nastre-
ving van deze doelen? Wie vormt het 
dagelijks bestuur van Dispuut “In 
Vino Veritas”? Na inhoudelijk sterke 
discussies zijn er ook ditmaal weer 
drie sterke bestuurders uitgekomen, 
die komende tijd hét Dispuut zullen 
aansturen. Vraag ons gerust naar 
deze nieuwe formatie, dit lijkt me 
een goed moment om een goed ge-
sprek met elkaar te beginnen. 

Het was misschien een gevaarlijke 
onderneming dat deze drie heeren 
een dag later in dezelfde auto stap-
ten. Ik herinner mij nog levendig 
dat bestuur van Philips, ons allen 
bekend, nooit in hetzelfde vliegtuig 
zou stappen. Dit zou het bedrijf 
stuurloos achterlaten in het geval 
van een dodelijke crash. Dit is ons 
echter bespaard gebleven, en het 
Dispuut is niet minder stuurloos 
dan het ooit geweest is. Natuurlijk 

een ware Bourgondiër ook zou ver-
wachten, onder het genot van een 
goed glas wijn,  de heerlijkste spij-
zen en goed gezelschap. Dit jaar was 
het gezelschap unieker dan ooit met 
de aanwezigheid van kleine, toe-
komstige I.V.V’ers: de kinderen van 
I.V.V, stuk voor stuk wonderen der 
natuur. Ik herinner mij nog het be-
gin van één, toevallig de eerste, van 
de vele vergaderingen tijdens zo een 
beleidsweekeinde: het bespreken 
van de notulen van de vorige verga-
dering. Elke keer zijn deze stukken 
weer uniek, mede door de kwalitei-
ten van de desbetreffende ab-actis. 
Het was dan ook niet bijzonder dat 
ook dit jaar weer duidelijk werd dat 
elke ab-actis op unieke wijze zijn 
stempel drukt op de interpretatie 
van de woorden van de overige le-
den. Elke keer doet het ons dan ook 
deugd om deze notulen terug te le-
zen. Zoals ik al eerder dit stuk dui-
delijk heb proberen te maken, blijft 
het geschrevene, waar het gesproke-
ne vergaat. Men beschouwt het dus 
ook als een grote eer de notulen te 
mogen schrijven. 

Buiten het bespreken van de notu-
len, wat een blik geeft op het verle-
den, is er ook beschouwd over het 
heden: hoe is het leven van een 
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zoek in kanaliseren. Iedereen die 
hier onderzoeker is onderzoekt in 
het kader van een van deze thema’s. 
Andere mensen binnen de faculteit 
worden weer gevraagd om langs die 
lijnen projectvoorstellen op te stellen 
die worden ingediend in Europa of 
Nederland, en daar wordt geld mee 
opgehaald. Het laatste proces is de 
valorisatie en dit doen we door te 
kijken naar kleine bedrijfjes en de 
mogelijkheden daar, om het bedrijfs-
leven op te trekken. 

Kortom, je pakt dus je eenvoudige 
visie, die vertaal je langs de lijnen 
van je primaire processen naar wat 
je dagelijks doet en je haalt weg wat 
daar niets aan toevoegt. Daar zijn we 
heel rigoreus in. Als het geld gewoon 
over de plinten klotste, dan had je zo 
iemand als ik niet nodig. Dus moet 
je als faculteit kiezen ’waar ben je 
sterk in?’ ’waar kun je het best sco-
ren?‘ en ’waar kun je het makkelijkst 
geld ophalen?‘ Dat is het enige.

Nu even een paar informele vra-
gen.  Heeft u een favoriete mop?
Nee, dan zou ik echt heel diep moe-
ten graven. Vroeger had ik er wel 
altijd een hoop, want toen vertelde 
mijn vrienden er nog wel eens een.

denten te hebben buiten de colleges. 
In de vijf sterren aanpak maken we 
deze werkdruk en andere belang-
rijke zaken voor docenten bespreek-
baar. Wij moeten ruimte maken voor 
docenten om het contact met stu-
denten te kunnen behouden, want 
een organisatie kan alleen bewegen 
als je ruimte maakt. Dit pakken we 
aan door een flexibele schil te intro-
duceren, waarmee we de capaciteit 
van docenten meewegen voor we ze 
inzetten. Jullie worden ook ingezet 
als student-assistent en dat is een 
succesvol medium van het Bachelor 
College gebleken. Jullie zijn heel ge-
motiveerd en het is voor de docenten 
leuk om met jullie samen te werken. 
We stoppen letterlijk geld in het vrij-
maken van ruimte voor docenten. 
Bijvoorbeeld door nieuwe docen-
ten aan te trekken, zodat docenten 
meer tijd overhouden en ook kun-
nen vernieuwen. Neem bijvoorbeeld 
een docent die dertig jaar op dezelf-
de manier zijn vak geeft. Studenten 
merken al snel dat het ouderwetse 
leerstof is. Aan ouderwets moet je 
ook wat willen doen.

Het tweede proces is het onderzoek. 
Daar hebben we vier thema’s voor 
gedefinieerd waar we al het onder-
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Interview met een Decaan

Vanaf deze Supremum editie 
is een artikel terug van weg 

geweest, het interview. Deze 
meer hebben we nieuwe rec-
tor van de Universiteit van Til-
burg geinterviewd. Wij kennen 
hem natuurlijk beter als onze 
(oud-)decaan Emile Aarts!

Bedankt dat u hiervoor de tijd 
hebt genomen. Kunt u onze le-
zers uitleggen wie u bent?
Ik ben Emile Aarts, geboren in Roer-
mond, ik heb natuurkunde gestu-
deerd in Nijmegen en Groningen 
en daarna ben ik via een kort post-
doc programma in Zwitserland bij 
Philips Research terechtgekomen. 
Daar ben ik onderzoeker, manager 
en scientific director geweest. Ruim 
twintig jaar ben ik deeltijdhoogleraar 
geweest bij W&I en ook eventjes bij 
Industrial Design. Het is zelfs zo dat 
ik precies 25 jaar in dienst ben bij 
de TU/e als ik op 1 juni vertrek. De 
laatste drie jaar ben ik voltijds ver-
bonden als decaan. 

Kunt u ook uitleggen wat de rol 
als decaan inhoudt?
Een decaan heeft de leiding over een 
hele faculteit. Dit betekent dat ik me 
bezighoud met strategie en beleid, 
dus we willen weten wat de toekomst 
is en waar we naartoe willen werken. 
Dat is op zich eenvoudig, maar het 
vervolgens communiceren naar de 
mensen is een stuk moeilijker. Juist 
deze uitdaging maakt mijn functie zo 
interessant en leuk. 

Ik heb mijn rol ingevuld vanuit stra-
tegie, maar je kunt hem ook invullen 
vanuit bijvoorbeeld personeelsbe-
leid, excellentie of onderwijs. Echter 
vind ik dat je een visie moet hebben 
en moet weten waar je naartoe wilt 
als organisatie. Mijn rol vertaal ik 
naar de primaire processen. Binnen 
een faculteit zijn dat er drie. De eer-
ste is natuurlijk het onderwijs, waar 
jullie ook een rol spelen. De tweede 

is onderzoek. Onze medewerkers 
hebben een diepe interesse in de we-
tenschap en omdat wij een universi-
teit zijn bundelen wij het onderwijs 
en het onderzoek. Dat onderscheidt 
ons van een HBO instantie. Het der-
de proces is valorisatie. Dit houdt 
in dat we de vertaalslag maken van 
kennis naar waarde. Dus gewoon 
iets doen met al die kennis, zoals be-
drijfjes opstarten, samenwerken met 
de industrie, overheden en bijvoor-
beeld de nationale wetenschapsa-
genda beïnvloeden.

U had het over het oogpunt stra-
tegie. Wat was deze strategie?
Wiskunde en informatica zijn dis-
ciplines die belangrijk zijn voor de 
maatschappij. Voorbeelden van 
maatschappelijke problemen zijn 
bijvoorbeeld de vergrijzing, verste-
delijking, gezondheid en de schaarse 
middelen op aarde. Als ieder land 
zo veel zou gebruiken als westerse 
landen, dan lopen we binnenkort 
tegen de grenzen. Dit leidt naar vra-
gen over energie, grondstoffen en 
recycling. Duurzaamheid is dus een 
groot maatschappelijk vraagstuk. 
Ook educatie is zo’n vraagstuk. We 
weten dat onderwijs essentieel is 
voor de maatschappij. Daarom moet 
het onderwijs ook continu vernieuwd 
worden. En de bewering is dat wis-
kunde en informatica bij deze vraag-
stukken onontbeerlijk zijn. Als men 
dat vertaalt naar een stukje stra-
tegie, dan willen wij topingenieurs 
opleveren in deze richtingen en dat 
maken wij waar in twee grote lijnen.

De eerste lijn is bekende Five Star 
Student Centricity model. Dit zijn 
vijf elementen waarop we ons pro-
fileren ten opzichte van andere uni-
versiteiten als het gaat om de kijk 
op de student. Voor docenten heb-
ben we het Five Star Teacher Sup-
port programma. Docenten hebben 
het soms zo druk dat er bijna geen 
tijd over is om contact met hun stu-
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ken voor de geweldige samenwerking 
die we hebben genoten. Ik denk dat 
het drie jaar geleden net weer an-
ders in elkaar stak. De afstand was 
ook iets groter. Maar we hebben heel 
veel dingen met jullie opgezet. Wat ik 
ook altijd erg leuk vond was de korte 
speech van GEWIS op de diploma 
uitreikingen. Daar hebben we van 
ouders veel leuke reacties op gekre-
gen. Het samenspel met jullie is toch 
wel bijzonder geweest en ik wil jullie 
daar heel oprecht voor bedanken.

Dan nog de allerlaatste vraag: 
wit, melk of puur?
Alles behalve puur.

gatieve dingen onthoudt. Ik denk 
dat het mooiste moment toch wel 
mijn eigen intreerede was. Wat ik 
daar geweldig aan vond was voor-
namelijk de grote hoeveelheid men-
sen die daarop afkwamen en de vele 
leuke reacties. De mensen uit mijn 
eigen kennissenkring, en daar zit-
ten ook mensen bij die niets van 
universiteiten weten, die zien dan 
voor het eerst professoren in toga en 
die denken dan ‘het lijkt hier wel op 
Zweinstein, en daar hoort een Perka-
mentus bij’, die vonden dat allemaal 
prachtig. Sommigen zeggen dat het 
allemaal heel stellig en deftig is en 
anderen vinden het dan weer leuk 
dat je op zo’n dag een toga aanhebt. 
De intreerede was echt een leuk 
uurtje, en het liep heel lekker. Wat 
ik verder nog heel leuk vond waren 
alle facultaire borrels. Vooral omdat 
er ook studenten uitgenodigd waren 
die in recordtijd het buffet op had-
den gegeten! 

Tja! Geef een student eten en 
hij is blij. Geef een student on-
beperkt eten en het is op! Wilt u 
nog een laatste toevoeging doen 
voor we het interview afsluiten?
Graag wil ik GEWIS en tevens de 
studenten in het algemeen bedan-

of economie. Die laatste is een heel 
erg sterke business school die in Ne-
derland bovenaan staat. Er zijn ook 
faculteiten zoals sociologie en gees-
teswetenschappen, waar filosofie en 
ethiek bij komt kijken, dus dat zijn 
ook voor mij weer nieuwe dingen.

Ze zeggen dat ik iemand ben die veel 
met techniek is bezig geweest, maar 
dat is niet helemaal waar. Ik ben als 
algemeen natuurkundige opgeleid, 
dus niet als technisch natuurkun-
dige. Toen ik studeerde, was ik een 
onderdeel van de homo universalis 
community, de wetenschappelijke 
community van Nederland. In mijn 
eerste jaar studeerde ik wiskunde 
en natuurkunde in Nijmegen, maar 
ik heb ook filosofiecolleges gevolgd. 
Doordat ik naar Philips ben gegaan 
dacht iedereen ineens dat ik een in-
genieur was. Vanuit die optiek heb 
ik mijn werk ook wel gedaan, maar 
dat vind ik wel leuk aan die switch, 
want nu mag ik na 30 jaar weer eens 
teruggaan naar de homo universa-
lis community. Niet dat ik het hier 
niet naar mijn zin had hoor, in te-
gendeel zelfs. Ik krijg wel veel reac-
ties, ook van mijn oude, inmiddels 
gepensioneerde Philips collega’s, die 
vragen ”maar Emile, wat ga je nu 
weer doen? Kom naar de golfbaan, 
we hebben een caddy nodig!” Ik doe 
het ook omdat ik de kans krijg en 
dat is vrij uniek, want meestal wordt 
de rector uit eigen gelederen aange-
steld, net zoals Hans van Duijn op-
gevolgd wordt door iemand van de 
TU/e. Tilburg heeft ervoor gekozen 
dat niet te doen en dat is voor ieder-
een spannend, maar we gaan ervoor. 
Wat ik achterlaat is een geweldige 
faculteit. Ik ben heel blij met wat er 
bereikt is en ik ben benieuwd of dat 
vastgehouden kan worden en of men 
op de strategie kan doorpakken.

Heeft u voor de lezers nog een 
speciaal moment aan de TU/e 
wat u altijd bij zal blijven?
Er zijn zo veel mooie momenten die 
me bij zullen staan, ondanks dat de 
mens door werkdruk altijd veel ne-

Wat doet u het liefst in uw vrije 
tijd?
Tja, wat is vrije tijd? Eigenlijk heb ik 
die bijna niet meer. In zo’n functie 
loopt dat helemaal door elkaar. Om 
een voorbeeld te geven: het laatste 
wat ik doe is mijn e-mail beantwoor-
den, het eerste wat ik doe is mijn 
e-mail beantwoorden. Dat stopt en 
begint in bed. Je kunt dat raar noe-
men, in wezen is dat het ook. Maar 
ik ben daar niet alleen in, want heel 
veel mensen doen dat. Laatst was ik 
bij een bedrijf en daar ben ik toch 
wel geïntrigeerd door een ding wat 
daar is gezegd. Het hoge manage-
ment mocht in het weekend geen 
e-mails sturen naar hun team. Dat 
sprak mij aan, want ik ben gewend 
om dat wel te doen. Dit bedrijf heeft 
me doen inzien dat je anderen in het 
weekend niet moet dwingen om met 
werk bezig te zijn. Ik kan me voor-
stellen dat als je jong bent, een gezin 
hebt of wil sporten, want dat vond ik 
vroeger ook leuk, dat dat heel rust-
gevend is. Vroeger had je natuurlijk 
ook de smartphone nog niet, dus dat 
was al veel rustiger. Maar als ik dan 
echt iets doe voor mezelf, dan golf ik. 
En daar kan ik dan wel een mop over 
vertellen: golf is net als seks, je hoeft 
er niet goed in te zijn om er toch ple-
zier van te hebben. Die herkent ook 
altijd iedereen, die mop. Iedereen 
denkt altijd dat het van Tiger Woods 
komt.

We willen u natuurlijk  nog felici-
teren met uw rectorschap in Til-
burg. Heeft u daar andere visies 
voor opgesteld, of gaat u weer 
de strategiehoek gebruiken?
Dank jullie wel. Ja, we gaan het-
zelfde spel spelen. Het ligt natuurlijk 
wel anders want de assets van een 
universiteit zijn toch anders dan die 
van een faculteit. Net zoals ik de po-
tentie zag langs de lijnen van W&I, 
zie ik die ook van een universiteit, 
maar het ligt toch totaal anders, 
want het is een universiteit die geen 
ingenieurs, maar wereldverbete-
raars oplevert. Die zijn breder opge-
leid. Daar heb je faculteiten rechten 
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Introduction EJC15-1

Mijn naam is Merel, ik ben 17 
jaar en kom uit Veldhoven. 

Ik ben trotse voorzitter van de 
geweldige eerstejaarscommis-
sie EJC’15-01, de Knuffelcom-
missie. 

Mijn voorzitterstaak is voorname-
lijk te veel strafpuntjes uitdelen en 
medeleden een schop onder de kont 
geven, omdat ze te weinig uitvoe-

ren. Daarnaast zul je mij vooral vin-
den bij het gezellige GEWIS, waar 
ik mezelf zat drink met Cassis. Ver-
der kom je mij vooral op Stratum-
seind tegen, waar ik soms stie-
kem wat biertjes achterover tik en 
enkele kledingstukken kwijtraak. 
Gelukkig is de minimum-alcohol-
leeftijd 18, waardoor ik vaak min-
der drink en mijn topje gewoon net-
jes aanhoud. 

Merel Pennekamp

Bram Schijvenaars

Naast mijn GEWIS-lidmaat-
schap ben ik ook lid van 

EJC-15-1, oftewel die commis-
sie met Beer. Ik ben naast het lid 
dat 9 STRAFPUNTEN heeft ook 
het lid dat zich (naast Pim) het 
vaakste verslaapt. 

Ook maak ik mijn commissieleden 
vaak blij met thee (zij het veel te laat) 

en soms koffie. Daarnaast heb ik 
nog drie andere hobby’s: ROKEN , 
BIER en SEKS. Maar als je dacht dat 
roken geldverspilling is, dan heb je 
mijn andere hobby nog niet gezien, 
BIER! Tot slot ben ik (naast Puck) de 
man die het meest over seks praat in 
onze commissie.

Haliehalootjes! Ik ben Puck 
van Vlerken. Eén van de wei-

nige meisjes binnen GEWIS, één 
van de weinig rokers, één van de 
weinige mensen die hockeyen, 
en één van de weinige die zo ge-
zellig en lief is. 

Dus speciaal ben ik wel, al zeg ik het 
zelf. Verder ben ik ook nog pot, voor 

als je het nog niet wist. Volgend jaar 
ga ik bedrijfskunde studeren aan de 
TU/e. Ik heb mijn vriendinnen hier 
beloofd om nog wel vaak langs te ko-
men. Dus jullie zijn nog niet van me 
af! Knuffel, Puck

Puck van Vlerken

Beste allemaal, mijn naam is 
Pim Booij. Ik ben momenteel 

een eerstejaars student wiskun-
de. Ook ben ik lid van het beste 
EJC die er is, EJC’15-1. 

Naast dat ik actief ben op de univer-
siteit, doe ik ook nog veel daarnaast. 
Ik ben bijvoorbeeld lid van Demos, 

een plaats waar ik veel te veel bier 
drink. Ook ben ik zeer actief bij 
scouting. Meestal ben ik niet op 
tijd op de universiteit, vaak omdat 
ik met de trein pech heb, of omdat 
ik mij gewoon verslaap. Dus mocht 
je mij in de ochtend niet zien, dan 
slaap ik vaak nog. 

Pim Booij

Guido Janssen

Ieder lid van EJC 15-1 is bijzon-
der en zo heeft ieder lid zijn 

eigen unieke talent. Ook Guido 
is samen te vatten in een aan-
tal woorden: Ontzettend goed in 
poolen, het schrijven van onbe-
grijpelijke brieven en het drinken 
van speciaal bier... Ohja, en ont-
zettend uit Limburg. 

In de pauzes is hij vaak kaartend 
of tafelvoetballend te vinden bij GE-
WIS. Na 16:00 uur doet hij deze zelf-
de activiteiten, maar dan het liefst 
met een Straffe Hendrik erbij. Is hij 
niet bij GEWIS te vinden, dan is hij 
hoogst waarschijnlijk een belang-
rijke poolwedstrijd aan het winnen. 

Floris Tulner

Floris Tulner is het knuffelig-
ste lid van deze super toffe 

knuffel commissie, naast Beer 
dan, maar ja.. daar kan je niet 
tegen op hè? Nee, maar als je je 
een beetje down voelt, staat Flo-
ris altijd voor je klaar (ook als je 
denkt van wat?, ach, oké Floris.. 
c: ).  

Af en toe kijkt hij een beetje slaperig 
uit z’n ogen, maar schijn bedriegt.. 
Verder kan Floris het heel goed vin-
den met de andere EJC’s, vooral de 
vrouwen uit EJC-2 ;) Maar het al-
lerliefste is hij bij zijn vriendinne-
tje Amie.
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(Tijdens SEP)
Bor: “Jammer dat onze burn down graph niet echt omlaag burnt.”
Tijmen: “Het is een burn sideways graph!” 

(discussie over of de SEP-ruimte nou een hok of een kantoor is)
Colin gooit een vliegtuigje. “Nu is het een hangar!” 

Sjoerd van Bavel en Vincent Keltjens spelen tafelvoetbal.
Vincent Keltjens: “Ohh dit is zo slecht voor je rug...”
Sjoerd van Bavel: “Wat? Het spelen of de muziek?”

Jorik Mols tegen Bor: “Hey Bor, ga maar likken!”
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Hallo allemaal, mijn naam is 
Jelle Wemmenhove. Ik kom 

uit het hoge  noorden, namelijk 
uit Zwolle en ik studeer de com-
binatie wiskunde en informatica. 

Tot nu toe gaat dat heel goed! Ik ben 
lid van EJC 15-1, ja de ontzettend 
puike EJC met Beer! En daarnaast 

ben ik regelmatig na de colleges bij 
GEWIS te vinden. Ook probeer ik 
vaak mee te doen aan de activitei-
ten die GEWIS organiseert. Ik heb de 
neiging om structureel te laat bij de 
instructies te komen, maar gelukkig 
straft mijn groepje dit niet al te hard 
af.

Jelle Wemmenhove

Hallo lieve schatjes van me! Ik 
ben Jet Kooijman, dat rood-

harige, maximaal 2 dagen per 
week bier drinkende meisje uit 
de allerleukste commissie EJC 
15-‘1. 

Tijdens de borrels ben ik vaak bij 
GEWIS te vinden en buiten de bor-

rels ben ik vooral hard aan de slag 
met de studie, leuke dingen aan het 
doen met toffe mensen van mijn EJC 
of bijles aan het hebben van Thijs. 
Hopelijk zie ik jullie binnenkort een 
keer op de borrel of bij onze activi-
teit! Tot bij GEWIS of in West-Fries-
land!

Jet Kooijman

Luuk is een ontzettend puike 
eerstejaars student techni-

sche wiskunde, met Brabantse 
roots in Best. Hij is vaak gekleed 
in een overhemd en nette schoe-
nen. 

Maar hieronder schuilt een ware 
musicus, een heuse saxofonist die 
wekelijks de sterren van de hemel 

speelt. Naast de passies voor wis-
kunde en muziek is Luuk vaak te 
vinden in de GEWIS-ruimte waar 
hij na 4 uur geniet van een heerlijk 
(speciaal)biertje. En als hij dit doet 
speelt hij graag een potje tafelvoet-
bal, een kunst die hij zich het afge-
lopen jaar steeds meer eigen heeft 
gemaakt. 

Luuk Meeuwis

Hallo, mijn naam is Mattijs 
(dubbel T zonder H) van den 

Berkmortel. Ik ben een trots lid 
van EJC 15-1 en een zeer actief 
lid bij onze ontzettend puike stu-
dievereniging GEWIS. 

Het lijkt erop dat mijn taak binnen de 
EJC is om te zorgen dat Beer schoon 

en aanwezig is, en elke week klaar 
voor zijn officiële overdraging. Als ik 
niet aan het kruipen ben onder de 
tafelvoetbaltafel, of alles ontzettend 
en onnodig veel in Latex aan het zet-
ten ben, dan ben ik waarschijnlijk 
blije kindertjes aan het vermaken bij 
de scouting. Verder vind ik alles ei-
genlijk wel prima. 

Mattijs van den Berkmortel

Vi Chu

Ik ben Vi, maar ik word ook wel 
eens Pandabeer genoemd van-

wege mijn beeldschone Aziati-
sche looks. 

Met mijn oogverblindende schoon-
heid en stralende lach, ook al had 
ik graag een bos blonde krullen ge-
had, verblijd ik elke dag mensen bij 
GEWIS. (En als ik er niet te vinden 
ben, dan bezoek ik de donkere hoek-
jes van de universiteit met Ralph.) Ik 

reis dagelijks op en neer vanuit het 
geweldige Drunen om bij al mijn leu-
ke, lieve, gekke, mooie EJC-vriend-
jes te zijn. Helaas ben ik ook een 
klein beetje een verrader door te da-
ten met een lid van een andere EJC.
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Annebelle tegen Serge: “Jij bent een vrouw, ik ben een man; ik snap het niet 
meer!”

(Mark is uitgenodigd om naar een baravond bij de scouting te komen)
Mark: “Een uitnodiging die ik voorzichtig ga afslaan denk ik. Als ik bier wil 
drinken met paupers ga ik wel naar mijn buren.”

Bor tijdens het GEMOLD14 weekend: “Dat is hetzelfde als zeggen dat je de 
penis van een blauwe vinvis insignificant vindt.”

Arno Coppelmans: “Ik ga wel op deze paal zitten!”

Annebelle tegen Mike: “Komt Mark weer met zijn swaffeltak van 4 meter.”

Sako: “Is er iemand naar het college van vanochtend geweest?”
Iedereen: “Hahahahahaha”
Marc: “Ik las op internet dat er daadwerkelijk iemand is die wél, oh wacht, 
dit is De Speld.” 

Stefan: “Wat was ik ook al weer aan het doen?”
Denny: “Niks!”
Stefan: “Oh ja!” 

Bor: “Je zit verdomme gewoon van twee walletjes te eten!”
Marc: “Zeker wel!”

Eva: “Doe mij maar een avondje Jeroen, echt prima!”

Sabine: “Mijn vriend heeft een hele grote toeter!”

Sako: “Grijs is ECHT USERFRIENDLY.”
Sako (later): “HAH, GRAY!” 

Stefan: “Mijn voet slaapt!”
Marco: “Unexpected error!”
Tijmen: “StefanException!”

Sako: “Jongens, we hebben een probleem. Mijn unieke divs zijn niet uniek.”

Stefan (over Wout): “Pater Franciscus!” 
Tijmen: “De vis van mijn zus heet Pater Franseviscus!”
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Kerst 2015

Ik vond vroeger Kerstmis altijd 
maar overrated. Okee, vooruit. 

Kerstbomen zijn leuk. Vooral als 
je niet saai bent en dus niet maar 
één kleur in je boom doet. Nee, 
gewoon alle kleuren. Hoppa. An-
ders is het toch discriminatie? 
Kerstmis staat toch voor gelijk-
heid ofzo? Goed, ik dwaal af. 
Wat was er ook alweer nog meer 
leuk aan Kerstmis? O ja, die ene 
kerststerren met kaneel en witte 
chocola. Die zijn wel heel lekker. 
Alhoewel ik nu al een paar maan-
den nog een paar van die dingen 
onaangeroerd bij mij in de kast 
heb liggen, dus blijkbaar zijn ze 
ook weer niet onweerstaanbaar 
lekker.

Maargoed, daar heb je het dan 
wel zo’n beetje mee gehad. Weet 
je waarom? Kerstmis in Neder-
land is vet ongezellig. Het sneeuwt 
NOOIT. En als het dat doet, dan is 
het zo’n neppe flebbersneeuw die 
alleen maar bruin is en kitst als je 
er doorheen loopt. Nou, als er IETS 
is wat de sfeer verpest, dan is het 
dat wel. En verder, waar lijkt zo’n 
hele eerste Kerstdag nou helemaal 
op? Okee, ik zal wel weer toegeven, 
kerstontbijt is wel leuk. Vooral met 
stol met spijs erin en poedersui-
ker erop. Spijs is echt fantastisch. 
Maar het is niet alsof dit nou Kerst-
exclusive is, want Pasen heeft dat 
ook. En we weten allemaal dat Pasen 
3689730489672405689270596827 
keer beter is dan Kerst, want paas-
eieren. Goed, ik dwaal weer af. Maar 
even serieus, zo’n Kerstontbijt be-
gint om, wat, 12 uur ‘s middags 
ofzo? Hallo, dan is je halve dag al 
voorbij! Tegen de tijd dat je je ont-
bijt op hebt en hebt bijgepraat met 
je ouders omdat je nooit thuis bent, 
is het alweer 2 uur. Wat ga je dan 
nog de hele dag doen? Ja niks dus. 
Dan zit je daar maar een beetje met 
je laptop in een hoekje te internetten 
omdat je ouders zonodig de top 2000 

a gogo moeten kijken, maar ik vind 
dat stom en ik wil niet meedoen aan 
die onzin. Nou, en dan heb je een 
paar uur later alweer zo’n kerstdiner 
terwijl je nog vol zit van je brunch en 
alle kransjes en dergelijke. En dan 
gaan je ouders ook nog een uur door 
over de wijn die ze erbij drinken, 
waar ik dan weer niet aan mee kan 
doen dus, en verder eten ze dan ook 
nog allemaal dingen die ik vies vind, 
zoals rode kool en spruitjes en rare 
sauzen die niet bij het vlees passen 
maar blijkbaar wel als je de wijn erbij 
drinkt. Maar het toetje is dan weer 
wel lekker, want dat is altijd. Behalve 
als je iets heel vies als toetje eet.

Oh oeps, ik zie net dat ik al dik over 
de 400 woorden heen ben, en ik heb 
nog niet gezegd waarom ik Kerst nu 
wat minder overrated vind dan eerst. 
Omg, en nu ben ik ook nog eens 
woorden aan het verspillen aan dit 
zeggen. Noujaaa, de supremum figu-
ret het wel out. Ik doe er nog wel een 
plaatje bij ofzo. Of ze zetten maar wat 
infima neer, dat kan ook.

Nou. Waar was ik? O ja. Maar als je 
dan Kerstmis in Denemarken hebt, 
dan heb je gewoon wel fatsoenlijke 
sneeuw die ergens op slaat en die 
tenminste gewoon drie maanden 
blijft liggen. Nouja, in het noorden 
dan. Kopenhagen is niet echt in het 
noorden, maar het is daar nog steeds 
stukken beter dan in Nederland. 
Nee, maar daarom ga je met Kerst 
gewoon naar Aalborg ofzo, want daar 
heb je wel fatsoenlijke sneeuw. En 
dan heb je helemaal sfeer enzo. En 
het is vroeg donker, en dat is super-
gezellig. En handig, want dan kan 
je wel gewoon naar buiten gaan en 
allemaal iglo’s bouwen enzo zonder 
dat je wordt aangevallen door de zon. 
En dan eet je gewoon flink pølser en 
vafler met fløde enzo. En iedereen is 
daar een viking. Met een geweldige 
baard. En dan ga je naar de metal 
top 2000 kijken.
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Olympische verbindingsspelen

Op Dinsdag 6 januari hing er 
een vrolijke kerstsfeer in 

de lucht op de markthal.  Onder 
warme kerstverlichting en de 
sfeervolle muziek van AViCo kon 
je een glaasje Glühwein of een 
oliebol krijgen in het gezellige 
Olympische dorp.  Daarna moes-
ten de GEWIS’ers weer naar bui-
ten in de kou om te strijden voor 
de titel van het meest verbonden 
team.  Eindhoven had namelijk in 
2015 de eer om de eerste editie 
van de Olympische Verbindings-
spelen te houden.

De teams bestonden uit ongeveer 
6 of 7 personen. Door middel van 
verschillende spellen werd bepaald 
welk team het meest verbonden was 
en dus de gouden medaille verdien-
de. Zo was er een spel waar 2 teams 
zo snel mogelijk een bal in een cirkel 
moesten overgooien en daarbij het 
andere team moesten inhalen. Ook 
was er een spel waar de teams een 
spons in een emmer moesten gooien 
nadat ze een vraag goed beantwoord 
hadden, een spel waar spelers zo 

snel mogelijk uit de knoop moesten 
raken en pictionary met een lampje. 
Er was ook nog een spel waar de 
teams geblinddoekt in een bepaalde 
volgorde moesten gaan staan en ten 
slotte een spel waar de teams de kle-
dingstukken van het andere team 
aan elkaar moesten knopen, waarna 
dit team deze knoop weer zo snel 
mogelijk uit elkaar moest halen.

Bij de spellen was samenwerken, 
teamcoördinatie en de verbonden-
heid binnen het team van cruciaal 
belang. Voor elk spel waren er pun-
ten te winnen en het team met uit-
eindelijk het meeste aantal punten 
was de winnaar. Na de puntentelling 
begon de prijsuitreiking en werden 
de winnaars aangekondigd. Het win-
nende team van de Olympische Ver-
bindingsspelen 2015 is... EJC 14-2! 
Zij kregen dan ook als prijs schitte-
rende gouden medailles.
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more than a hundred and seventy 
kilometers away from Eindhoven, 
I am eagerly looking forward to to-
night, which everybody around me 
says is the biggest student party in 
Europe. I am feeling a sense of sa-
tisfaction, which I’ve felt often, that I 
made the right choice coming to the 
Netherlands. I am sure that anybody 
else in my place right now would 
have been feeling the same. Living in 
the Netherlands has been easy and 
very enjoyable. And that comes from 
a vegetarian who grew up in India 
and had never traveled abroad. So, 
you can trust me when I say, that 
in six months, if you don’t say “Ik 
hou van Holland” and “Eindhoven de 
gekste”, then you’re doing it wrong!

easy. But if one puts tiny bits of ef-
fort to adapt to the new environment 
and learn new things from the new 
culture, the hardships of living in a 
foreign country reduce drastically. 
I’ve tried it and it has paid off very 
well till now. I’ve made so many new 
friends — not just the Facebook kind 
— that I now have plenty of options 
to keep me from getting bored or fee-
ling bad about not being with family. 

I love the fact that the student life 
here has so many options for curri-
cular and extracurricular activities.  
Whenever I am studying or doing 
my assignments, I am constantly 
thinking of how I could apply that 
knowledge in the real world and 
how I could make use of the great 
support at the university for entre-
preneurial thinking. At other times, 
that is when I’m not grinding myself 
with the coursework, I am looking 
forward to what’s next at GEWIS — 
our student association — that has 
plenty of activities lined up all throu-
gh the year to keep its members oc-
cupied. The intro week, arguably the 
best induction program a student 
can have, got me convinced within 
a week that this is one of the best 
places in the world to be a student.
As I write this concluding paragraph 
while sitting inside a tent, camped 
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One big step
“If you don’t go after what you want, 
you’ll never have it. If you don’t ask, 
the answer is always no. If you don’t 
step forward, you’re always in the 
same place.”  – Nora Roberts

A little over a year ago, I was 
contemplating on what I 

had achieved in my life so far 
and what more I want from it. 
From an average Indian point of 
view, I had done well until that 
point—had a high paying job, had 
bought my first car and my ca-
reer was set for growth with a 
recent promotion and pay hike. 
But in spite of everything, I had a 
constant feeling that what I had 
wasn’t enough and that I nee-
ded to do something different to 
change the course of my life. Hu-
man greed, you say? Maybe. 

As such, one thought led to another 
and in a sudden moment of clarity 
I decided to do my higher studies. 
I always knew that if I ever did my 
Masters, it would be outside of In-
dia. It wasn’t an easy choice to make 
between three good universities, but 
in the end, Eindhoven won the battle 
and I don’t think that I could have 

been happier if I had chosen any-
thing else.

I’ve heard people talk about how 
excited or nervous or anxious they 
get when they travel to a different 
country for the first time and how 
the experience becomes a bit overw-
helming. Although this is the biggest 
risk I’ve taken in my life till now, 
fortunately or unfortunately, that 
feeling never set in. Right from the 
moments before boarding my flight, 
I haven’t had any of that butterflies-
in-stomach feeling. Even after I ar-
rived, Eindhoven felt just right. This 
could be partly because of my mind-
set or my age, but I suppose that the 
other significant part is also because 
of the people here, who don’t make 
you feel like you’re an alien. I had 
made some positive assumptions 
about how open-minded and non-
judgmental the Dutch are, based on 
my interactions with a few of them in 
my previous workplace. I’m glad that 
my assumption did not turn out to 
be a statistical sampling bias.

Moving away from family and friends 
and starting a life far away from 
what you call home is certainly not 
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(WhatsApp)
Yves: “Jeroen gaat toch mee op GELIMBO-weekend!”
Wouter: “Ohhh, wat is er veranderd dan?”
Florian: “De boolean gaatJeroenMeeOpWeekend.”
(...)
Florian: “Okee, die was te flauw.”
Bor: “Ik vind het een sterke grap, ik geef hem minimaal een 8/10.”
Jos: “Ik geef hem een 1/1.” 

Sako: “Ik dacht dat computers niet in staat waren random dingen te doen, 
maar JavaScript heeft toch wel het tegendeel bewezen.” 

Bor: “Mijn moeder heeft hier minder te zeggen dan Jasper Landa.”
Tijmen: “Zou je dan willen dat dat andersom was?”

(tijdens een discussie over iets belangrijks)
Ylona: “En Jos zit zich er weer niet mee te bemoeien want die zit weer op 
Reddit!”
Jos: “Nee dat is niet waar! Ik ben aan het downloaden!”
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Patricia tegen Simon: “Simon, jij faalt wel echt veel de laatste tijd!”

Tijmen: “We gebruiken unix time!”
Stefan: “Unox time!” 

Sako praat Engels over JW: “I had to go to the office of Jay Doubleyou” 

Spice Girls staat op.
Laura: “Waarom staat de boybandlijst aan?”

Iggy over het verschil tussen integralen en reeksen: “Integralen zijn lief en 
schattig...”

(Dr. Ion Barosan komt de SEP-ruimte binnen)
Ion: “Heeeee, ik heb jullie al twee weken niet meer gezien! Wat zijn jullie 
gegroeid!” 

Marco: “Je zit nu in Tijmen!”
Tijmen: “AAAAAAA Sako ga uit mij!!!!”
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Beerexchange

Zodra het woord lama en 
feestje in één zin genoemd 

worden, zal iedereen er dit jaar 
er wel business voor of tussen 
denken. Het idee van de bier 
koers is simpel: er is een koers 
die bijhoudt hoeveel bier er 
wordt gedronken. Komt die bo-
ven een bepaalde drempelwaar-
de, dan is het Llama Lama tijd! 
Wat betekent dat er gratis bier 
(en fris, alhoewel niet geadver-
teerd) voor iedereen is! Verder 
om nog een beetje invloed op 
deze koers te hebben, waren er 
willekeurige evenementen die 
invloed hadden op de koers (e.g. 
gemorst bier = minder bier, dus 
de koers gaat omlaag). 

Gewaagd voor ons budget, vroegen 
we toch 3 euro voor onze kaartjes. 
Héél duur voor een EJC feestje, maar 
als je iemand aan het einde van de 
avond vroeg of het het waard was? 
Absoluut! Wij waren niet de enigen 
die dit vonden, tijdens deze avond 
hebben 170+ mensen met ons mee 
gefeest. Nu vraag je je natuurlijk 
af, 170 mensen en gratis bier...hoe 
prijzig is dit uitgevallen? Helemaal 
niet, door onze business kwaliteit 
als Business Llama’s te gebruiken, 
zijn we binnen ons budget gebleven, 
ookal zijn er bijna 4 fusten (195 liter, 
821 biertjes) aan gratis bier door-
heen gegaan! 

Dat is bijna 2/3e van wat er op de 
avond gedronken is! En dit alles is 
over 17 keer Llama Lama tijd ver-
spreid. Dit is zelfs iets waarvan een 
beer leren kan. Naast onze geliefde 
GEWIS leden kwamen er ook leden 
van andere Eindhovense studiever-
enigingen op bezoek, nadat ze ge-
hoord hadden van dit goedlopende 
feest. Daarnaast hielden de mees-
ten zich netjes aan de dresscode, 
business casual, wat net dat tintje 
extra decadentie gaf aan ons feestje 
en thema. Er is genoeg op die avond 
gebeurd: van dronken deurwaarders 
tot beer die uit ging logeren tot men-
sen die bier aan het sprokkelen wa-
ren op een tafel bij elke Llama Lama 
tijd. 

Er werd genoeg gelachen, gezon-
gen en gedanst. Aan het einde van 
de avond hadden sommige mensen 
wel moeite met rechtop blijven staan 
door al dat gratis bier. Het feest is 
zeker voor herhaling vatbaar en we 
verwachten dat iedereen die er die 
avond was, er hetzelfde over denkt. 
Overigens, was het je opgevallen dat 
alle EJC leden netjes en elegant in 
pak gekleed waren? Dan wordt het 
weer eens tijd om foto’s terug te kij-
ken en terug te denken aan die ge-
weldige avond! Bedankt iedereen!

Jasper Landa
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Iets Mild Oosters!

Vanwege het ont-
breken van een 

vaste kok voor onze 
rubriek Studentenre-
cepten en mijn liefde 
voor koken, zal onder-
getekende deze keer 
deze verrukkelijke 
taak op me nemen. 

Al te culinair wordt het 
natuurlijk nooit, want 
het blijven Studenten-
recepten: snel, simpel, goedkoop 
en eventueel gezond. Het eerste re-
cept dat ik jullie voorschrijf, is een 
mild Oosters recept. Aangezien ik 
een voorstander ben van gezamelijk 
dineren, zal ik een ingrediÎnteneen-
heid van 4 personen aanhouden.

Prijs per persoon: ca. €2,-

Ingrediënten
• 4 porties Chinese eiermie
• 400 gram gerookte kipreepjes
• 1 grote ui of 2 kleine
• 2 tenen knoflook
• 1 prei
• 1 bakje champignons (250 gram)
• 1/2 paksoi of een zak gesneden  
 paksoi
• kerriepoeder
• wokolie

Bereiding
1. Snij de ui en prei op in halve 
ringen en de halve paksoi in stuk-
ken (ongeveer tot het moment dat 
er meer groen aan een stuk zit dan 
wit). Je kunt de andere helft van de 
paksoi nog lang daarna in de koel-
kast bewaren. Pers/snij de knoflook. 
Ontdoe de champignons van hun 
voetjes en snij in plakjes.

2. Zet een wok op een hoog vuurtje. 
Zodra de pan van binnen warm is, 
doe er wat olie in. Fruit de ui en de 
knoflook op laag vuur. Doe dit maar 
kort, want daarna gaan de andere 
groenten er in. 

3. Breng intussen een ruime hoe-
veelheid water aan de kook in een 
kookpan. Leg de porties mie in het 
water en breng eventueel op smaak 
met zout. Hark na 1 minuut de mie 
uit elkaar met twee vorken en laat 
nog 4 minuten doorkoken. 

4. Zet het vuur hoog, doe de pak-
soi, prei en champignons bij de ui 
en knoflook en roer flink zodat de 
ui niet onderin blijft liggen. Laat de 
groenten in de wok flink warm wor-
den.

5. Giet de noodles af in een vergiet 
en spoel na met koud water. Doe de 
kipreepjes in de wok. Breng het wok-
mengsel op smaak met peper, zout, 
en een flinke hoeveelheid kerriepoe-
der. Gooi dan de noodles in de wok 
en laat nog mee warm worden. Roer 
nog flink door tot de kerriepoeder 
niet meer te zien is, terwijl het ge-
heel nog een laatste keer verwarmd 
wordt.

Et voilà: erg lekker, en je keuken zal 
er nog de hele avond naar ruiken!

Variaties
1. Gebruik eens rijst in plaats van de 
noodles!
2. Vervang de paksoi eens door Chi-
nese kool!
3. Lekker met een beetje sambal voor 
de liefhebbers van pittig!
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(Ylona heeft eten voor de VV geregeld aangezien het bestuur dat niet gedaan 
heeft)
Jasper Landa, voorzitter: “Pfff, ik had liever Chinees gehad dan pasta.” 

Het ging over Henk zijn raket.
Frederique: “Je zou een website moeten maken, ismijnraketgrootgenoeg.nl, 
maar dan staat daar nee, want je raket is nooit groot genoeg..”

(in de auto met Mattijn)
Mattijn: “Noem eens een getal tussen 1 en 10.”
Ingmar en Bor: “Acht.”
(na het derde rondje over de rotonde)
Mattijn: “Had ik al gezegd dat ik een tankpas heb?”
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waar ze ook een grote rol in hebben 
gespeeld. Ingmar Westerhof is on-
dertussen lid geworden en vlak voor 
de dieszitting ontvingen we ineens 
een brief van Celine Senden. Niet ie-
dereen kende haar even goed, maar 
ze bleek toch super gezellig te zijn! 
De drie aspiranten gingen ook mee 
op een intern weekendje van GELIM-
BO, waar ze het volgens mij erg naar 
hun zin hebben gehad. 

GELIMBO-weekendje
Eind maart gingen we een week-
endje weg met GELIMBO. Yves Hou-
ben had weer een hoop verrassingen 
voor ons in petto, maar eerst was er 
één verrassing. Dit jaar zijn we naar 
een pittoresk dorpje Reuver geweest 
in Limburg waar we veel spelletjes 
hebben gedaan. Het bierpong, weer-
wolven, valse motten, Stef stunt-
piloot en nog vele andere spelletjes 
kwamen voorbij. Uiteraard bleef 
Jungle-Speed met veel uitbreidingen 
ook niet achterwege. De uitstapjes 
tijdens het weekend waren ook ze-
ker de moeite waard. Een audiotour 
door een kerk om wat te proeven van 
de lokale cultuur en een Escape-
Room activiteit in Helmond waar be-
hoorlijk wat logisch denken was ver-
eist om eruit te komen! Kortom, het 
was weer legendarisch en de nodige 
hoeveelheid grappen en Wouter-uit-
spraken zijn weer gemaakt.

Toekomstige activiteiten
In kwartiel 4 gaat GELIMBO de jaar-
lijkse GELIMBO-Quiz organiseren 
met vele rondes over allerlei onder-
werpen, van taal tot wetenschap en 
van wiskunde tot film en muziek. Je 
algemene kennis gaat enorm getest 
worden. Inschrijven kan over een 
paar weken. 
Begin volgend jaar gaat dispuut GE-
LIMBO zich weer focussen op een 
nieuwe dieszitting en de terugkeer 
van het beugelen lijkt eraan te ko-
men. 

Haijje!

sprong Prins Arno I ook nog eens op 
het podium en danste mee met het 
laatste nummer, waarna er nog een 
paar uur flink gefeest werd! Wat was 
dat een succes zeg!

Een paar dagen na de dieszitting 
kregen we te horen dat Tosca beval-
len was van een prachtige GELIM-
Babby, genaamd Elke van der Pol. 
Een leuk nieuwtje om het nieuwe 
jaar mee te beginnen!

Carnaval
Een korte tijd na de dieszitting was 
het weer zover! Onze nieuwe prins, 
prins Arno d’n Urste, nam ons mee 
naar ’t Lampegat en Mestreech om 
eens even ontzettend carnaval te 
vieren. Carnaval werd ingeluid tij-
dens de carnavalsborrel. Sjoerd van 
Bavel heeft de hele avond prachtige 
kiekjes gemaakt van de prins en an-
dere feestvierders die verkleed waren 
gekomen, want hoe meer gekke out-
fits hoe beter! Op vrijdag gingen we 
met een hele grote groep GEWIS’sers 
Stratumseind onveilig maken. Er 
werd veel gedanst, gezongen en Aro-
mat gegeten en op maandag gingen 
we carnavallen in Mestreech, waar 
nog meer Aromat werd gegeten. 
Een paar weken na carnaval vond 
de Kerstsoirée plaats. Een avond vol 
lekker eten en drinken. De Kerstsoi-
rée is een avond om alle mensen te 
bedanken die mee hebben geholpen 
met de dieszitting. Hiervoor duiken 
alle GELIMBO’ers plus gasten in 
de namiddag de keuken in om heel 
veel hapjes en lekkernijen te maken, 
waarna we vervolgens de hele avond 
lekker kunnen genieten van een 
heerlijk diner.

Aspiranten
Afgelopen jaar is dispuut GELIMBO 
weer een beetje gegroeid. Na de leu-
ke verrassing dat Ingmar Westerhof 
ineens interesse toonde in GELIM-
BO bleken ook Patricia Vossen en 
Levi Prikken een keer langs te willen 
komen op een dispuutsavondje. Er 
was direct een klik en allebei waren 
ze erg enthousiast in de dieszitting, 
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GELIMBO

Wat is er toch weer een toffe 
periode voorbij gevlogen, 

maar er ligt ook weer zoveel 
moois in het verschiet. Voor dis-
puut GELIMBO was de afgelopen 
periode weer feestelijk en maf 
zoals het hoort. Kortom, er zijn 
weer wat leuke verhalen te ver-
tellen! 

Halloween
Dit jaar zijn we begonnen met het 
organiseren van het Halloween-
feest. Het was erg druk bezocht en 
het leukste van alles was nog wel 
dat zoveel mensen verkleed kwa-
men! Ylona heeft haar grimeer-skills 
gebruikt om iedereen om te toveren 
tot een monster waar je zelf van zou 
schrikken als je in de spiegel keek. 
Een nep-snee door je gezicht of nep-
bloed dat uit je ogen komt. Het was 
weer spookachtig goed en GEWIS 
heeft zich weer van zijn duistere 
kant laten zien!

Dieszitting en Prins Arno I
Na weken repeteren, decor bouwen 
en zelfs een zangles o.l.v. Rob Ritzen 
en een toneelles o.l.v. Yves Houben, 
was er ook dit jaar weer de jaarlijkse 
dieszitting van dispuut GELIMBO 
op 25 november 2014. Rond 20:11 
begon dit geweldige evenement en 
ook arriveerde de blaaskapel die ons 
de hele avond van muzikale begelei-
ding zou voorzien. Op het podium 
zat de toenmalig prins Ingmar I met 

ernaast onze voorzitter Ylona Meeu-
wenberg.
Na een uitgebreid voorprogramma 
met daarin o.a. het bestuur, de 
andere disputen, een meesterlijke 
buutreedner die erg in de smaak 
viel, de orde van oud-prinsen en het 
‘uitkleden’ van prins Ingmar I was 
het tijd voor de hoofd-act: een twee 
uur durende show met toneel, dans 
en live muziek. Aan het eind van de 
avond zou ook de nieuwe prins Car-
naval bekend worden gemaakt!
De lichten gingen aan, de stem van 
Tosca galmde door de ruimte… het 
was showtime!

De musical vertelde het verhaal van 
een eenzame bittere student, ge-
naamd Stanley (Bor de Kock), die 
alleen maar bezig was met zijn stu-
die en een hekel had aan carnaval, 
gebaseerd op ‘A Christmas Carol’. 
Stanley liet niet alleen zijn studie-
genoot Beau veel te hard werken, 
maar schoof ook zijn beste vrien-
den aan de kant, tot een geest uit 
het verleden drie andere geesten 
op hem af zou sturen. Stanley werd 
bezocht door een geest uit het ver-
leden, een uit het heden en een van 
de toekomst. Stanley kreeg gruwe-
lijke beelden te zien, waardoor hij 
langzaamaan toch zijn studieboeken 
ging loslaten. Aan het eind van de 
voorstelling was Stanley helemaal 
overtuigd en ging hij mee carnaval 
vieren! Dat was niet alles, want toen 
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(Marc antwoordt niet)
Colin: “Zal ik hem een buzzer whatsappen?”

Wout: “Ik ben ontzettend incapabel.”

Arno Coppelmans: “Van alcohol voel ik me best nat.”

Iedereen zingt hoedje van papier. 
“...als het hoedje dan niet past, zet hem in de glazen kast”
Frank: “Oh ja! Wtf! Waar slaat dat eigenlijk op?!”

Kevin: “Neem je de baby eigenlijk mee naar de FLUP, Tosca?”
Tosca: “Dat is twee maanden voordat ik ga bevallen, dus ehhhhhh”
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Inmiddels staat er een supertoffe 
GELIFT-bokaal in de GEWIS-prij-
zenkast met de namen van Niels en 
Aishwarya erop. Wil jij ook met je 
naam op die bokaal komen, of ben 
je gewoon benieuwd naar het avon-
tuur dat zich bij zo’n liftwedstrijd 
voordoet, let dan op de schermen 
en houd de activiteitenkalender in 
de gaten zodat je weet wanneer je je 
kunt aanmelden!

de liftwedstrijd en tevens de citytrip 
naar Berlijn zeer geslaagd!
GELIFT is nog een jonge commis-
sie en afgelopen oktober was onze 
eerste liftwedstrijd. Als organisatie 
zijn wij zeer tevreden met hoe deze 
eerste editie is verlopen. De voorbe-
reidingen voor een tweede editie zijn 
inmiddels al in volle gang en als jij 
denkt ons hierbij het komend jaar te 
kunnen versterken horen we graag 
iets van je per mail of op de borrel.
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Gratis naar Berlijn

In het weekend van 11 en 12 
oktober 2014 heeft GELIFT sa-

men met de deelnemers van de 
GELIFT liftwedstrijd in 11 teams 
van twee tot drie personen naar 
de Duitse hoofdstad gelift.  Het 
startschot werd gegeven op de 
parkeerplaats van de IKEA te 
Ekkersrijt en het einddoel was 
het Heart Of Gold hostel met uit-
zicht op de Oost-Berlijnse Fern-
sehturm.

Het leuke van liften is dat je contact 
hebt met veel verschillende mensen 
en dat je in allerlei bijzondere situ-
aties terecht komt. Bij aankomst in 
het hostel waren er al de meest inte-
ressante verhalen van veel groepjes.

Zo zaten Amber, Kagan en ik bij een 
Duitse zakenman in de auto die net 
vertelde dat wij op een veilige plek 
stonden toen hij ons kwam oppik-
ken. Juist op dat moment reden we 
langs een aantal lifters die over de 
vluchtstrook van de snelweg liepen. 
Wij konden nog net zien dat het Je-
roen en Rien waren, maar zeiden 
maar niet tegen onze chauffeur dat 
ze eigenlijk bij ons hoorden. Uitein-

delijk bleek dat de auto waarin zij 
zaten autopech had gekregen.
Ook hoorden wij van Aishwarya en 
Niels, die als eerste waren aangeko-
men, dat zij bij een tankstation langs 
de snelweg een gezin met jonge kin-
deren waren tegengekomen waar-
mee ze mee mochten liften. Toen ze 
in gesprek raakten met de ouders, 
besloten die spontaan om dit week-
end maar eens een trip naar Berlijn 
te maken. Ze gingen even langs huis 
om een paar spullen te halen en zet-
ten Niels en Aishwarya direct voor de 
deur van het hostel af.

Tijdens het ontbijt in het hostel, na 
het uitgaan en de nachtrust, kwa-
men de meest indrukwekkende ver-
halen van teams die midden in de 
nacht waren gearriveerd. Zo hebben 
Arno en Arjen geslapen in de Burger 
King en hebben Alex en Levi elkaar 
nog te koop aangeboden.

Ondanks dat Jeroen en Rien de 
intercity naar Nederland hadden 
gemist, zij net als Tijmen en Frede-
rique in Bielefeld moesten overnach-
ten en Tane en Martijn Duitsland 
nooit hebben bereikt, vond iedereen 
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Landa: “aaaahhwww wat is worst toch lekker!” 
Jos: “Ha! gaaaayyy!”

Sako: “Euh, ik weet niet echt hoe taal werkt, maar ehhh....”

(Tijmen na drie uur code duidelijker maken)
Tijmen: “Alle PHP-code bevat nu commentaar!”
Stefan: “Ik heb commentaar op alle PHP-code!”

Ylona: “Dat open boek tentamen was echt heel moeilijk, veel moeilijker dan 
vorig jaar!”
Henk: “Ik was mijn boek vergeten...”
Ylona: “Maar je hebt het dus wel gehaald?”
Henk: “Ja”

Marcel: “Simon, ik krijg nu wel een vreemde indruk van jou.”
Annebelle: “Nu pas!?”

Frank:”Heeft er iemand een ding met een gat?”
Frank:”Er moet een mannetje inkunnen”

Over de muziek in de GEWIS-ruimte opgezet door het 32e:
Sabine: “Wat is dit voor muziek? Is er iemand ongesteld ofzo?” 

Rien tegen Ylona: “Hou nou eens op met zeggen dat ik oud ben!”

Op een woensdagmiddag:
Loes: “Ik dacht vanmorgen echt dat het woensdag was toen ik opstond”.
Ivo: “Het is ook woensdag...”.

Jet tegen Simon: “Het mooiste aan jou is nog wel dat alles hard is!”

Kevin: “Neem je de baby eigenlijk mee naar de FLUP, Tosca?”
Tosca: “Dat is twee maanden voordat ik ga bevallen, dus ehhhhhh”

Dronken Jet tegen Tim: “Zeg, heb jij eigenlijk een toque aan vandaag? *voelt* 
Oh nee.” 

Florian W: “Ik ben met de auto!”
Peter B: “Burger!”
Florian: “Nee, het is een leaseauto!”
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en laat in de vorm afkoelen.

9. Wanneer de brownies een beetje 
zijn afgekoeld, smelt dan de 3 wit-
te chocoladerepen au bain-marie. 
Ondertussen breek of snijd je de 
overgebleven witte oreo’s in stuk-
jes. Wanneer de chocolade volle-
dig gesmolten is, proef je even met 
je pinkje of de chocolade lekker is. 
Gooi de witte chocolademassa over 
de afgekoelde brownies. Strooi ver-
volgens de witte oreo-stukjes over 
de brownies en laat het geheel even 
afkoelen. Ondertussen lik je de kom 
met witte chocoladerestjes uit, of je 
geeft deze aan je mede-bakker. Heb 
je nog restjes chocolade of oreo’s 
over? Draaien, likken, dippen!

Smakelijk eten!
Liefs,
ATHENA

nogmaals. Herhaal nogmaals wan-
neer je zin hebt, of totdat de gewone 
oreo’s op zijn.

7. Giet eenderde van het browniebe-
slag in de bakvorm. Verdeel ongeveer 
tweederde van de witte oreo’s over de 
bodem. Denk hier een beetje logisch 
over na, want het wordt straks lastig 
om door de oreo’s heen te snijden. 
Het is handig om in elke brownie 
straks één oreo te hebben. Tevreden 
over je oreo-verdeling? Giet dan de 
rest van het browniebeslag erover-
heen.

8. De brownies mogen ongeveer 25 à 
30 minuten in de oven. Steek er even 
een prikkertje in om te checken of de 
brownie goed is. Een brownie mag 
nog wel lekker fluffy van binnen zijn, 
dus dit vereist een beetje geluk. Te-
vreden? Haal de brownie uit de oven, 
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Lieve GEWIS’ers,

Het is toch wel algemeen be-
kend dat de meeste vrouwen 

de smaak van heerlijke choco-
lade niet kunnen weerstaan. 
Natuurlijk zijn de vrouwen van 
ATHENA hier geen uitzondering 
op. Bij het zien van chocolade 
ontstaat vaak een zelfde soort 
reactie als bij het zien van een 
puppy. Je weet wel hoe dat gaat, 
eerst een gilletje, gevolgd door 
“die wil ik!”. Wij willen graag 
onze chocolade-passie met jul-
lie delen. Op onze eerste ver-
jaardag (afgelopen maart) heb-
ben we namelijk een goddelijk 
chocoladetaart-recept uitgepro-
beerd, deze taart was natuur-
lijk hemels. Het originele recept 
hebben we trouwens gevonden 
op zoetrecepten.nl, wel zo net-
jes om even de bron te vermel-
den natuurlijk. Wij willen graag 
onze –licht aangepaste- versie 
van dit recept met jullie delen. 
Hopelijk genieten jullie ook zo 
van deze White Chocolate Oreo 
Brownies, net zoals wij. Het ori-
ginele recept is goed voor vijf 
kwartier knoei- en baktijd. Ver-
der geeft het recept aan dat het 
voldoende zou moeten zijn voor 
ongeveer 24 personen.

Ingrediënten: 3 repen pure choco-
lade, 275 gram ongezouten boter, 
300 gram fijne kristalsuiker, een 
theelepel vanille aroma, een snufje 
zout, 150 gram bloem, 4 eieren (L), 
4 repen witte chocolade, 4 pakken 
witte chocolade oreo’s, 1 pak gewone 
oreo’s (of een extra pak witte choco-
lade oreo’s, kies je favoriet), 1 pak 
melk, ondiepe bakvorm (20x30 cm) 
en ten slotte een vriend(in) of zusje 
die van chocolade houdt, deze taart 
maak je immers niet alleen.

1. Pak twee mokken of glazen en 
vul deze elk met 200 ml melk. Pak 
twee gewone oreo’s, geef er hier één 
van aan je mede-bakker. Vervol-

gens draai je de oreo open, lik je de 
witte toelie eraf, dip je de oreo in je 
glas melk, en eet ‘m op. Lekker he? 
Pak er nog maar een en herhaal het 
draaien, likken, dippen-verhaal, als 
je wilt.

2. Pak de 3 repen pure chocolade, 
houdt 25 gram apart en breek de 
rest in kleine stukjes en smelt dit 
au bain-marie, samen met de boter. 
Roer dit goed door elkaar. Tijdens 
het roeren pak je de overgebleven 25 
gram pure chocolade en breek dit in 
tweëen. Geef het grootste stukje aan 
je mede-bakker, en peuzel het lekker 
op.

3. Verwarm de oven alvast voor op 
180 graden. Pak de bakvorm, be-
kleed deze met bakpapier. Wanneer 
je de vorm zelf een beetje invet, dan 
blijft het bakpapier hier aan plak-
ken, dus dit kan je doen als je wilt. 
Leg 3 van de witte chocoladerepen 
apart, deze zijn namelijk voor over 
de brownie, daar moet je dus nog 
even vanaf blijven. De overgebleven 
chocoladereep breek je in kleine 
stukjes.

4. Neem een van de kleine stukjes 
witte chocolade, eet deze op. Herhaal 
dit totdat je genoeg hebt gehad, of 
totdat de reep op is. Vergeet niet je 
mede-bakker ook wat van de choco-
lade te geven.

5. Neem nu de (licht afgekoelde) ge-
smolten chocolade en boter. Meng er 
de suiker, het snufje zout en het va-
nille aroma doorheen. Zeef de bloem 
en roer dit door het chocolademeng-
sel. Meng nu ook de 4 eieren er door-
heen. Blijf door elkaar roeren tot je 
een glad en smeuïg mengsel hebt.

6. Wees trots op jezelf, dat jullie 
het al zo ver gebracht hebben. Dit 
mag gevierd worden. Pak weer twee 
van de gewone oreo’s, herhaal het 
draaien, likken, dippen- verhaal 
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Annabelle: “Er zijn maar twee belangrijke dingen in het leven, vlees en bief-
stuk.” 

Wout: “Haakjes mag je altijd weglaten.”
Teun: “Hoe ben jij door je eerste jaar heen gekomen?”

Stefan L. over zijn presentatie: “Wist je dat overheadsheats niet werken als 
je ze dubbelzijdig bedrukt?”

Ruben aan de telefoon: “Ik denk tussen nu en eh..., het regent.”

Landa op zijn laatste BV tegen Mart en Bor die binnen zijn gelopen: “jullie 
zijn ongevraagd de BV binnengelopen, zouden jullie ook weer ongevraagd 
weg willen gaan?”

Stefan: “Waarom doe je dat!”
Sako: “Omdat ik een hater ben, Stefan!”

Stephan: “Waar er 1 in kan kunnen er meer in!”

Mart: “Bor! Niet zo passief aggressief!”

Een vriend van Bor tegen Tim: “Kom jij uit Limburg?”

Sjoerd: “Er zijn verschillende dingen die je op een damestoilet kunt doen die 
je ook op de bar kunt doen.”

Florian W: “Ik ben met de auto!”
Peter B: “Burger!”
Florian: “Nee, het is een leaseauto!”
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mezelf zijn en hoefde tegen niemand 
te liegen over mijn identiteit als mol!

Ik heb een geweldig weekend gehad 
met iedereen en had het zeker niet 
willen missen. Mol zijn was heerlijk. 
En ik ben dan ook heel blij dat ik de 
kans heb gekregen.

Voor iedereen die ooit mee zou wil-
len doen aan GEMOLD, twijfel niet 
over je eigen kwaliteiten. Tijdens het 
weekend leer je kanten van jezelf 
kennen waarvan je niet wist dat je 
ze had. In iedereen zit een mol, de 
vraag is of je hem wilt vinden! ;)

Groetjes,
Annebelle Bunthof
De mol van GEMOLD14

Aangezien Levi en Arno beiden mij 
verdachten, was er niet veel meer te 
verliezen en kon ik mollen zoveel ik 
wilde. Ik heb er dan ook werkelijk 
alles aan gedaan om de laatste op-
dracht te laten mislukken, helaas is 
dit uiteindelijk niet gelukt. 
Toen heb ik toch nog maar even ge-
bruik gemaakt van mijn positie als 
penningmeester en een redelijke 
hoeveelheid geld uit de pot gehaald. 

Naast de diverse molacties, waren 
ook de interviews elke keer weer een 
hele klus. Want 2 interviews afgeven 
in 3 minuten, doe dat maar eens! 
Ondanks de krappe tijd elke keer, 
was het een hele leuke ervaring. Het 
was immers het moment dat alle 
spanning er even af kon; ik mocht 
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Ik Ben de Mol!

Misschien kennen jullie me 
van GEMOLD14 en anders 

heb je me misschien wel eens 
gezien bij GEWIS. Zo niet, dan 
zal ik me even voorstellen. Mijn 
naam is Annebelle Bunthof en ik 
ben derdejaars student wiskun-
de. Dit stukje gaat echter niet 
over de mij die je al zou kunnen 
kennen. Dit gaat over mijn alter 
ego als mol in GEMOLD14. In het 
hemelvaartweekend van 2014 
heb ik heerlijk mogen liegen, be-
driegen en stoken zoveel als mo-
gelijk. Dit beviel me allemaal bij-
zonder goed, in tegenstelling tot 
wat ik van tevoren gedacht had. 

Ik twijfelde in eerste instantie heel 
erg over het dan wel niet mol willen 
zijn, want kon ik de druk wel aan 
om continu niet te kunnen vertellen 
wat je aan het doen bent en te moe-
ten liegen tegen medekandidaten en 
vrienden? Ik besloot dat het toch het 
proberen waard was; de garantie 
van het hele weekend aanwezig zijn 
is immers niet vervelend. 

Het bleek uiteindelijk allemaal mak-
kelijker dan verwacht. Want wat is 
beter dan een GEMOLD weekend 
beginnen met het vertrouwen van 
de groep?! Alle sleutelposities in de 
opdrachten werden aan mij gegeven. 
Dit was eigenlijk helemaal niet de 
bedoeling, want alle aandacht op mij 
vestigen, dat was toch niet het beste 
plan. Maar toch leek het te werken. 

Na diverse afleveringen te hebben 
overleefd met de kans om in totaal 
zelfs 3 vrijstellingen te verdienen, 
alsof ik die nodig had, werd me de 
belangrijkste positie in het spel aan-
gereikt; een positie waarvan ik van 
tevoren nooit had gedacht dat die 
gunstig zou zijn voor mij als mol; na-
melijk penningmeester zijn. Na deze 
benoeming ging het spel vrolijk ver-
der. Ondertussen hadden al 4 kan-
didaten het spel verlaten. 

Ik kreeg te maken met prachtige 
mogelijkheden voor molacties waar 
ook veel risico’s aan verbonden za-
ten, met de kans om op heterdaad 
betrapt te worden. Zo was er een 
opdracht waar de penningmees-
ter geld uit de pot mocht inzetten, 
in enveloppen moest doen waarna 
deze gevonden moesten worden. Het 
gevonden geld zou verdubbeld wor-
den. Als alle enveloppen gevonden 
zouden worden, zou er dus heel veel 
geld verdiend kunnen worden. Maar 
het is als mol ook een prachtige gele-
genheid om geld uit de pot te halen, 
door gewoon niet al het geld uit de 
pot in de enveloppen te doen, maar 
weg te gooien.

Het spannendste moment van het 
hele weekend was toch wel de op-
dracht waarbij de kandidaten twee 
vragen aan de mol mochten stellen. 
Slechts één van de kandidaten kreeg 
de waarheid te horen, ze wisten zelf 
alleen niet wie dit was, dit werd na-
melijk bepaald door de tijdbomop-
dracht. Iedereen moest zijn naam 
invullen en degene die dit had ge-
daan het dichtst bij het moment dat 
de tijdbom af zou gaan, zou de waar-
heid te horen krijgen. Toen was het 
moment daar, één voor één stelden 
de kandidaten de vragen. Sommigen 
wisten eigenlijk al dat zij de waar-
heid niet te horen zouden krijgen. Ik 
kreeg zelfs de vraag: “Was in 1987 
Willeke Alberti Minister President 
van Nederland?”. Arno daarentegen, 
had het gevoel dat hij het juiste ant-
woord zou krijgen, en dat was ook 
zo. Omdat ik een van Arno’s hoofd-
verdachten was bestond er de kans 
dat hij letterlijk zou vragen; “Is An-
nebelle de mol?”. Ik was zeer opge-
lucht toen hij deze vraag niet stelde 
en ik kon weer rustig ademhalen en 
vrolijk doorgaan met mollen. 

Na deze spannende opdracht volg-
den er nog velen meer totdat we uit-
eindelijk in de finale terechtkwamen. 
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Tica (zus van Sako): “Herinner je Sako er wel aan dat hij mij een berichtje 
stuurt op mijn verjaardag tijdens de studiereis?”
Sako: “Ik zet het nu in het draaiboek.”

Frank (op Schiphol): “valt wel mee hoor, ik ben wel blij met mijn borsthaar!”

Wout: “Het stinkt hier trouwens.”
Bor: “Ik was het niet!”
Wout: “Ik was het wel!”

Simon: “Ik kan ook met iemand gaan zwemmen zonder dat ik men piemel 
erin steek hoor!”
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voorraadhok lag was niet in het 
voordeel van Feutisch. Uiteraard 
wordt hij wel weer lid, al is het maar 
zodat we hem nog een keer feut kun-
nen maken.

Tot zover een kort overzicht van een 
voor ons zeer voorspoedig verlopen 
2017, op naar een 2018 met min-
stens zoveel BIER als het afgelopen 
jaar!

Tot borrels,

De BAC

P.S. Mocht dit stuk niet eind 2017 
verschijnen, dan zijn wij niet accu-
raat gebleken in het inschatten van 
de verschijningsdatum van deze Su-
premum. Onze schatting is gebaseerd 
op extrapolatie van de lengte van 
verschijningstermijnen van eerdere 
edities van dit blad. Bedenk jullie dat 
schattingen altijd inaccuraat kunnen 
zijn en dat wij niet kunnen toveren. 
We drinken immers liever bier.

te verven, zodat Adtje toch een beetje 
aan zijn trekken kwam.

Ook onze Semisjaars boekte niet al 
te veel vooruitgang. Na jaren ploete-
ren in de marge bij informatica en 
ontzettend veel bier drinken besloot 
hij dat hij helemaal geen bachelor 
wilde halen: hij wilde gewoon weer 
sjaars zijn! Hij is daarom uiteinde-
lijk maar vrijetijdsmanagement gaan 
studeren, en bedenkt zich nu  aan 
welke studie hij in 2018 wil gaan be-
ginnen. Tips zijn natuurlijk welkom, 
je kunt Semisjaars altijd vinden bij 
de bar in “Het Dakterras”, hij is mo-
menteel namelijk praktijkervaring 
aan het opdoen voor zijn huidige 
studie.

Ook onze walvis blijft maar een beet-
je aanmodderen. Hij is momenteel 
voor de zevende keer feut geworden, 
nadat hij het BAC-voorraadhok had 
ondergekotst op een wijze die zelfs 
menig BAC-er nog nooit had meege-
maakt. De geluiden die hij maakte 
deden ons het BAC-wiekentje van 
2015 bijna vergeten. Toen hij niet in 
staat was het hok gelijk weer schoon 
te maken, waren we genoodzaakt 
hem weer een feutenshirt aan te 
doen. Dat dit shirt ook in datzelfde Ed

w
in

 v
an

 E
nd

ho
ve

n

c
o
m

m
it
te

e
BAC-waardige terugblik op 2017

Nu het weer nieuwjaar is, is 
de tijd gekomen om de drie 

belangrijkste taken die bij de 
jaarwisseling horen te volbren-
gen. Dit zijn, niet per se in volg-
orde van belangrijkheid, voor-
uitblikken op het nieuwe jaar, 
terugblikken op het vorige jaar 
en ontzettend veel bier en ander 
alcoholisch vocht naar binnen 
gieten. Nu gaan we u, waarde le-
zer, natuurlijk niet uitleggen hoe 
u dit laatste doet, want dat moet 
u gewoon ervaren. Een mooie 
gelegenheid dit te ervaren is 
natuurlijk de donderdagborrel, 
welke ook in 2018 elke week zal 
plaatsvinden.

Vooruitblikken zijn niet erg aan ons 
besteed. We spreken vooral onze 
hoop uit dat de bierprijs niet echt 
wordt verhoogd van €0,70 naar 
€0,80, gezien het grote verdriet dat 
we in 2013 reeds ervaren hebben 
toen de geliefde bierprijs van €0,60 
overboord gegooid moest worden. 
Onze zin in BIER is hier natuurlijk 
op geen enkele manier door vermin-
derd. Daarom gaan we gewoon met 
goede moed het nieuwe jaar in. Er 
zal weer een Geschwisterborrel zijn, 
waar we nog altijd bang zijn voor Ge-
rard, ook al heeft hij enkele maan-
den geleden zijn eerste zoontje op 
aarde gezet. Uiteraard is deze jongen 
alweer erg behaard.

Terugblikken op 2017 is momenteel 
meer aan ons besteed. Allereerst na-
tuurlijk de meest trieste gebeurtenis 
van het jaar. In juni is Daan helaas 
van ons heengegaan. Na ons lus-
trum in mei is hij nog drie weken on-
verminderd doorgegaan met zuipen. 
Toen hij een dag door extreme om-
standigheden niet door kon tanken, 
daalde een kater neer die hij al twee 
maanden had uitgesteld. Op het mo-
ment dat hij water ging drinken om 
deze kater te verminderen, bleek het 
pure alcohol te zijn en werd dit onze 

Daan teveel. Uiteraard is hij in zijn 
blote kont begraven.

Naar aanleiding hiervan is de lege 
vacature die Daan naliet, opgevuld 
door Lydia. Deze oude bekende wil-
de toch nog eens het feutschap mee-
maken dat ze in 2006 heeft omzeild 
toen ze het penningmeesterschap, 
waar de rest van de BAC geen trek 
in had, op zich nam. Haar zwan-
gerschap heeft haar niet tegenge-
houden de functie van Daan over te 
nemen. Het feit dat ze geen alcohol 
drinkt om haar kleintje te bescher-
men, zorgt er voor dat ze extra lang 
kan genieten van haar feutschap! 

Het lustrum. Het is net al genoemd, 
maar het is amper te beschrijven 
hoe legendarisch dit evenement we-
derom is geweest. Net als in zoveel 
legendes was niemand er bewust bij, 
maar weten we desondanks dat het 
zo groots was dat het voor eeuwig 
de geschiedenisboeken in zal moe-
ten gaan. Het mooiste was toch de 
“Wout-gaat-eindelijk-kaal”-borrel, 
tevens de afsluiter van deze week. 
Hoewel de natuur bijna zijn werk 
gedaan had, hebben we het proces 
toch weten te versnellen. Gelukkig 
hebben we de foto’s nog.

Voor het organiseren van een lus-
trum met dergelijke epische omvang 
is natuurlijk een flinke hoeveelheid 
bevlogen leiderschap benodigd. En-
kele jaren terug besloot onze toen-
malige Meneer de Veurzitter Aukje 
zijn functie neer te leggen. Na lang 
twijfelen is Adtje als nieuwe Veur-
zitter uit de bus gerold. Het bleek 
echter zo dat Adtje niet geschikt was 
om boven de rest te staan, hij deed 
liever inhoudelijke taken. Door zijn 
voorzitterschap gingen zijn gebrui-
kelijke prestaties sterk achteruit, 
dus besloten we Adtje maar weer uit 
zijn functie te ontheffen. Hij werd 
echter nooit meer de oude, dus be-
sloot Sako zijn eigen haar maar rood 
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Origami

Velen zullen het waarschijn-
lijk wel eens hebben gezien; 

dieren, sterren en bloemen ge-
vouwen van papier. Het vouwen 
van dergelijke figuren heet ori-
gami, en komt oorspronkelijk uit 
Japan. Ze zien er vaak vrij inge-
wikkeld uit, maar dit valt in de 
praktijk heel erg mee. Iedereen 
kan het, alles wat je nodig hebt 
is papier en instructies!

Er werd mij gevraagd of ik een 
vreemde hobby had, en origami 
bleek hiervoor te kwalificeren. 
Nu vragen mensen zich waarschijn-
lijk af; hoe kom je erop om in je vrije 
tijd dingen te vouwen? 
Dat verhaal begint 2 maanden ge-
leden, tijdens de introductieweek. 
Ik stond in de rij voor de barbecue 
toen ik zag dat een groepje voor mij 
van hun barbecue-kaartjes kleine 
kraanvogeltjes stond te vouwen. 
Aangezien het mij leuk leek om dat 
ook te kunnen heb ik toen om een 
uitleg gevraagd, en een tijdje later 
had ik mijn eerste vogeltje gevou-
wen.

Later heb ik meer ontwerpen opge-
zocht op het internet, die steeds iets 
moeilijker werden. Op een gegeven 
moment vond ik bijvoorbeeld deze 
ster, die bestond uit 16 delen die 
je apart van elkaar vouwt, waarna 
je ze in elkaar kan schuiven. Toen 
volgde het een op het ander, en werd 
ik uitgedaagd om een panda van 
deze modulaire origami te maken. 
Op het eerste gezicht leek dit niet 
te doen, met ongeveer 350 stukjes. 
Toch ben ik eraan begonnen, op het 
begin vooral om iets te doen te heb-
ben in de trein. Later vooral om de 
panda af te maken. Na veel gepruts 
(op het begin viel alles nog wel eens 
uit elkaar) is daar uiteindelijk onder-
staand resultaat uitgekomen.

Origami is dus zeker aan te raden 
voor iedereen. Zoek een ontwerp 
op, pak een geschikt stuk papier (of 
maak een stuk papier geschikt) en 
begin aan je verzameling papieren 
dingen!
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GETAART

Hi all! Another half year has 
flown by like it was nothing 

since the last time I wrote an ar-
ticle for the Supremum on behalf 
of GETAART. Last time, I wrote 
an article being the newest 
member while today I am writing 
an article as the chairman of 
this great committee. Logically, 
a lot has happened, so it is time 
for an update of what kinds of 
activities we as GETAART orga-
nised.

In the past 6 months, we had two 
dinners. First, we had a buffet din-
ner in the second quartile. Having 
prepared all kinds of nice food to eat, 
everyone could walk along the buf-
fet, filling his or her plate with wha-
tever he or she wanted. And there 
was lot to choose from. There were 
soups, little sandwiches, wraps, lit-
tle filled mushrooms, chicken pies, 
and of course delicious deserts, for 
example carrot cake and home-ma-
de fruit-yoghurt ice-cream! 

Later on in the year, we had our 
Wraptastic dinner! We provided eve-
ryone with wraps, and they could 
compose their own wrap to their li-
king. When the fillings were all gone 
and there were still wraps left, peop-

le got creative, putting Nutella and 
other unlikely things on their wraps. 
This resulted in some… original 
wraps, to say the least. 

Of course, we also baked delicious 
cakes for the General Meetings, and 
even made pies for the LAN party 
of GEPWNAGE! They had the great 
idea that since the LAN was during 
Pi Day, it would be nice to have 
Raspberry Pies for all attendees. We 
loved the idea, so we did what we do 
best; making pies!

Last but not least I want to give a 
warm welcome to our newest mem-
ber, Joost Visser. And let me tell 
you, he is a natural. During the first 
meeting he made a pie for us, which 
was so awesome, our jaws with as-
tonishment (and to eat it of course). 
So, welcome Joost!

That’s all I have to tell you for now. 
We hope to see you at a dinner, or 
eating one of our pies during a Ge-
neral Meeting! Bye!
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(Tijdens binair bier drinken)
Lieke: “Ik kan geen wiskunde!” 
Bor: “Waarom doe je dit dan!” 
Lieke: “Ik ben de vriendin van Leroy!” 
Bor: “Waarom doe je dat dan!” 
Lieke: “Geen idee!” 

(Op Facebook, over een Doodle)
Jeroen van O: “Waarom sta ik er niet bij ...”
Wouter G: “Omdat je hemzelf moet invullen?”
(14 uur later)
Jeroen van O: “Ik kan me niet herinneren waarom en wanneer ik dit gerea-
geerd heb ... sorry”

Jos IJzerman, in Japan: “Ik wil ook online. Kun je het wachtwoord van die 
WiFi even over de WhatsApp gooien?”
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Irene van der Veer

Hallo, ik ben Irene van der 
Veer en ik zit in EJC 15-2. Ik 

studeer Technische Wiskunde 
en ik vind het tot nu toe een hele 
toffe studie. 

Ik kom uit Delft en voordat iedereen 
het vraagt ;) ik ben niet in Delft gaan 
studeren, omdat ik het in Eindho-

ven leuker vind. Ik woon inmiddels 
op kamers en dat bevalt me heel 
goed (niet meer elke dag drie uur 
in de trein jeeeeej). Verder houd ik 
erg van sporten; fietsen, hardlopen 
en zwemmen. Ook lees ik graag boe-
ken en kranten. Nou, dit was het wel 
zo’n beetje. Als je nog iets wilt weten, 
moet je het maar vragen!!

Renee van Hijfte

Hallo, ik ben Renee van Hijfte. 
Ik ben 17 jaar oud, bijna 18. 

Heb 2 geweldige teckels: Joshie 
en Ko! 

Verder studeer ik Technische Wis-
kunde op de TU/e, hockey ik lek-
ker veel en houd ik heel erg veel van 
dropjes! In de EJC ben ik de mas-
cotte Bambi en hier heb ik een heel 
mooi bijpassend pak voor. 

Marco van den Braak

Hallo, ik ben Marco van den 
Braak uit EJC 15-2. Ik ben 

18 jaar, eerstejaars student en 
studeer Technische Wiskunde.

Ik kom uit Sint-Oedenrode (rooi!!!) 
en ben volbloed Brabander. Mijn 
hobby’s zijn series kijken, niks doen, 
feesten en bier drinken.

Ik ben het Van-alles-Watje in de 
EJC. Ik heb allemaal kleine bijrol-
len, maar het komt er op neer dat 
ik ‘’bewaker’’ ben van de EJC (vooral 
van de tijd en TAART!)
Verder heb ik erg veel zin in het ko-
mende jaar en hoop ik een geweldige 
tijd te hebben met onze EJC. Maar 
dat gaat vast goed komen!

Introduction EJC15-2

Heey allemaal! Mijn naam is 
Laura en ik voel me zeer ver-

eerd om te mogen zeggen dat ik 
de voorzitter van EJC 15-2 ben. 
Ik ben 18 en ik kom uit het na-
bijgelegen dorpje Nuenen. Ik 
studeer Technische Wiskunde, 
wat ik tot nu toe een erg leuke 
studie vind. 

Verder maak ik graag muziek, vol-
leybal ik bij Hajraa en ben ik vaak 
te vinden bij GEWIS-activiteiten of 
-feesten. Dit jaar hoop ik met EJC 
15-2 naast een hele leuke activiteit 
nog een mooi feest neer te zetten. We 
gaan vast een hoop lol maken met 
deze gezellige groep.

Laura Kuntze

Heey! Ik ben Nicky. Ik ben 18 
en woon in Eijsden. Ik ben 

eerstejaars studente Techni-
sche Wiskunde –een studie die 
ik tot nu toe erg leuk vind. 

Mijn hobby is fotografie en in mijn 
vrije tijd ben ik dan ook vaak op pad 
met mijn fototoestel. Ik vind het erg 

leuk om aan activiteiten mee te doen, 
maar daarnaast houd ik er ook van 
om activiteiten voor anderen te orga-
niseren. Daarom ben ik dan ook blij 
dat ik secretaris ben van EJC ’15-2! 
Vol enthousiasme zal ik me komend 
jaar voor deze functie inzetten. 

Nicky van den Berg

Sven Arends

Sven Arends is de naam. Twin-
tig hele jaartjes jong en ge-

boren en getogen in het ‘slaap-
dorpje’ Neede (Achterhoek). 

Na mijn uitstapje van vorig jaar naar 
Industrial Design, heb ik dit jaar 
mijn roeping gevonden: Software 
Science. In mijn vrije tijd zwem ik bij 

Nayade, game ik een beetje en 
rommel ik wat aan met verschillende 
game-engines. Mijn favoriete avond 
eten is pizza (erg origineel, ik weet 
het) en als tussendoortje of ontbijt 
houd ik van pepernoten. Rest mij 
nog te zeggen dat ik erg zin heb in 
mijn jaartje als penningmeester van 
EJC 15-2!
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Luc: “Irene was wel een mooie 8, maar ik bedoel daarmee niet haar lichaam.”

Jasper: “Is dit je harde schijf?!”
Bor: “Nee, dat is mijn portemonnee?”
Jasper: “Is dit je portemonnee?!”

Christine van V: “Als je hem er in hebt gestopt moet je er ook aan likken!” 

Jet: “Tim is ook wel een beetje meer homo dan hetero.”

Jet over de mobiel van Keltjens: “Hé, is dat touchscreen!?”

Wesley over de teletubies in bed: “... maar Lala zou nog best wel kunnen!”

Luc: “Het is een vrouw bij GEWIS, dat is altijd plus duizend!”

Iggy tegen Simon: “Ik wilde je een compliment geven, maar ik ben het ver-
geten.”

Mart: “Het is altijd piemels die het voor mij verpest!”
Jim: “Er zijn wel meer dingen in het leven in het leven die verpest worden 
door piemels.”
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SudoSOS

GEWIS is known for a lot of 
things: its fun members, its 

many activities, etc. But the 
“feature” it is arguably the most 
known for (among our not so ac-
tive members at least) is the fact 
that you can get cheap drinks! 
The BAC is responsible for keep-
ing the refrigerators stocked so 
you can get your drinks whenev-
er you want.

Initially you would think this is easy 
to do, simply check the refrigerators 
every now and then and – if need-
ed – throw some more cans into it. 
However, since we do not want the 
association to go bankrupt, these 
drinks also need to be paid, which is 
where it gets complicated.

Years ago (when GEWIS was still lo-
cated in the Main building) we used 
a system called “Schandpaal On-
derhoud Systeem” (Pillory Mainte-
nance System) or SOS for short. It 
kept track of the debt members had 
built up; since all purchases were 
made on credit. When you retrieved 
a drink from a fridge, you walked to 
the “Schandpaal” – which was just 
a stack of papers – looked for your 
name, and added a mark at your tal-
ly to signify you made a purchase. 
Every Thursday after the Borrel, the 
BAC added the tally of the “Schand-
paal” to the accrued debt and when 
you had a debt of 5 euros or more, 
you got an email signifying you 
should pay them.

When we started planning the move 
to the MetaForum, a new system 
was devised called “Super Schand-
paal Onderhoud Systeem” or SuSOS 
for short. At first it worked great, 
it allowed for people to have a deb-
it, we could have greater variety in 
prices and (almost) everything could 
be automated.

But as many of you have already 
realized, the system has quite a lot 
of flaws, nowadays it is very slow 
and crashes more often than an old 
grandfather clock being balanced on 
a tennis-ball would. Therefore the 
software committee (HelloWorld!!) 
started working on a new system, 
but before they could get to actu-
ally implementing it, the committee 
stopped existing.

Using the work from this commit-
tee a team of motivated people was 
formed to start working on a new 
system with a working title of “Sudo-
SOS”. Using the documentation left 
by HelloWorld!! we set out to build 
the actual system and are making 
good progress. If we keep up this 
speed we can start testing this win-
ter and use it by next summer!

SudoSOS will be quite different, 
not only the BAC will be able to sell 
items through SudoSOS, but also all 
other committees and all fraternities 
will be able to sell their drinks, tick-
ets to activities and everything they 
like.

The way we are setting it up, makes 
sure that we get a reliable (docu-
mented) system, will be - as far as 
possible - future proof, and is open 
to all members to add to if they de-
sire.

Has there ever been a feature you 
would have loved to see incorporated 
into Su(do)SOS or would like to help 
us make it into the awesome system 
GEWIS deserves, drop us an email 
on sudosos@gewis.nl and we will 
make sure to contact you!

Hallo GEWIS, mijn naam is 
Bas van Geffen en ik studeer 

Software Science. 

Ik ben opgegroeid in het pittoreske 
dorp Schijndel maar ben na een kor-
te introductie aan het openbaar ver-
voer naar Eindhoven verhuist. Oh, 
en ik ben lid van EJC 15-2, waar ik 
de eretitel feestcommissaris heb mo-
gen ontvangen.

Ik beschouw mezelf als liefhebber 
van verschillende muziekstijlen, 
aanhanger van Quentin Tarantino 
en fan van bier. Naast school en bo-
vengenoemde interesses houd ik me 
voornamelijk bezig met 
uitgaan en met enige regelmaat se-
ries kijken. Verder heb ik niet zo veel 
interessants te melden.

Bas van Geffen

Heey lieve GEWISers! Mijn 
naam is Yanelle en ik ben 18 

jaar. Ik ben geboren en getogen 
in Blaricum, maar zit op kamers 
in Eindhoven.

Met trots mag ik zeggen dat ik lid 
ben van EJC15-2. Hierin heb ik de 
functie B.I.T.C.H. op me genomen. 
Niet schrikken hoor, ik ben best 

lief, maar de naam van mijn functie 
‘Boete Inner Tevens Cash Houder’, 
paste niet op mijn blouse, dus dat 
heb ik moeten afkorten. Naast mijn 
EJC hou ik van sporten, met name 
voetballen en snowboarden. Helaas 
houd ik zo veel van gezelligheid en 
feesten dat ik hier weinig tijd voor 
overhoud. Oh, en ik studeer Techni-
sche Wiskunde!

Yanelle Stolwijk

Heee, mijn naam is Loek van 
Rossem. Ik ben 19 jaar en ik 

studeer Software Science.

Nu woon ik in Eindhoven maar ik 
kom origineel uit Bilthoven (ergens 
in de buurt van Utrecht).
Mijn hele familie studeert in Delft, 
maar ik ben rebels en studeer in 
Eindhoven.

Ik doe aan Netflix en af en toe wat 
gamen. Mijn favoriete eten is pasta 
met een te grote hoeveelheid kaas, 
maar ik eet ook soms ander voedsel.

Loek van Rossem

Hallo, mijn naam is Ralph van 
Ierland en ben lid van EJC 

15-2. In onze eerstejaarscom-
missie bekleed ik nu de onoffi-
ciële functie “kledingmeester” 
wat in feite alleen inhoud dat ik 
moest zorgen voor wat fancy kle-
ding. 

Buiten de EJC, ben ik ook lid van 
de ODC en zien jullie me allemaal 

volgend jaar op de schermen voor 
GEMOLD-15. Verder speel ik in mijn 
vrije tijd graag tafelvoetbal bij GE-
WIS, of houd ik de verboden liefde 
tussen mijn vriendin uit rivaal-EJC 
15-1 en mij in stand door samen een 
slushpuppie te eten, wantja, slush-
puppies zijn lekker :D.

Ralph van Ierland
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Casa del Llama

Een lamalijk, veel imaginair 
bloed en wat gestoorde men-

sen in kostuums die door het Me-
taforum rondlopen; we hebben 
het natuurlijk over het Llama-
drama moordmysterie. Als echte 
rechercheurs probeerden de le-
den van GEWIS erachter te ko-
men wie de lama had vermoord. 

Dit konden ze natuurlijk alleen 
doen door de inwoners van “casa 
del lama” te ondervragen (en moge-
lijk te bedreigen, zoals gezien is) om 
informatie te vergaren. Onze recher-
cheurs en de lama rechercheur (die 
vrij weinig van het verhaal af wist, 
zodat hij semi als speler mee kon 
doen) begonnen de avond met het 
krijgen van profielen van iedereen 
in casa del lama, waardoor ze een 
overzicht en alvast een klein beetje 
informatie hebben over de inwoners. 

Vervolgens op pad, op zoek naar 
wie waar staat. Eenmaal aangeko-
men bij die net-iets-te-krenterige 
landheer komen ze erachter dat hij 
een grootmeester in dammen is en 
wil hij misschien wel wat informa-
tie loslaten als ze hem verslaan. Als 
ze even goed hadden rondgekeken 
op zijn locatie, zag je dat hij zelfs 
postzegels aan het weken was zo-
dat ze hergebruikt konden worden. 
Langzaam nadat meerdere inwoners 
waren bezocht, waaronder een slet-
terige dochter die de rechercheurs 
een nieuwe handtas voor haar lieten 
maken en een veearts die graag eens 
de lama-song wilde horen, werd er 
genoeg informatie verzameld om al 
langzaam een link te kunnen leggen 
tussen de inwoners en de dader. 

Maar alles stond op zijn kop zodra je 
werd ontvoerd door de butler. Over 
zijn duistere praktijken werd niet 
veel gesproken en uit deze EXIT-
room zijn dan ook niet veel mensen 
ontsnapt. Verder zei de butler he-
laas niet zoveel. Om het wat lichter 

te maken, kon je ook op een thee-
kransje gaan bij Coñsuelo, als hij/
zij niet aan het werk was (altijd 
dus), die luidruchtig zijn/haar naam 
schreeuwt als je deze niet goed uit-
spreekt. Zij/hij roddelde veel en wist 
veel over de inwoners; maar wisten 
de rechercheurs wel dat roddels 
maar roddels zijn? 

Deze roddels leidden vaak naar de 
kok, die met zijn Russische kook-
kunst (wat betekent dat er veel ui in 
zit, haha) en vreemde interesses in 
eten wel wat mensen van slag kon 
maken. Hierbij gaven de meeste 
mensen nog niet op! Er viel meer in-
formatie te halen en dat wisten ze. 
Op pad richting Ølöf, de partner van 
de landheer, als hier geen gewonden 
zijn gevallen, dan weten wij het ook 
niet meer. Deze flamboyante land-
heer keek neer op mensen (letterlijk) 
en commandeerde ze totdat hij vond 
dat ze wel wat informatie verdien-
den. Gelukkig hadden de meeste 
rechercheurs van GEWIS aan het 
einde van de avond wel de oplos-
sing gevonden, ondanks het semi-
chaotische verhaal. En onder het 
genot van een drankje werd bekend 
gemaakt wie de dader was. Zeer ge-
slaagde activeit!
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AC Hamsterballen

De dagen worden weer langer, 
de temperaturen worden 

weer hoger, het gras groeit. De 
uitgekozen tijd voor een prACh-
tige ACtiviteit, en welke ACtivi-
teit werkt beter tegen de laatste 
heimwee naar de winterpret dan 
Hamsterballen on ice?

Net als vorig jaar organiseerde de 
AC deze ACtiviteit, alleen dit keer 
in samenwerking met Procam. Het 
lijkt erop dat sinds vorige keer er 
een flink balletje is gaan rollen: de 
inschrijvingenlijst haalde naar een 
paar dagen al het maximum aantal 
deelnemers. 

Het “on ice” gedeelte van deze ACti-
viteit was echter niet gegarandeerd. 
Het kon namelijk gebeuren dat, van-
wege uitlopende wedstrijden in het 
WK ijshockey, dat er geen ijs meer 
beschikbaar was. 

Maar wat is dat nou, “Hamsterbal-
len”? Eigenlijk is het gewoon voetbal, 
maar dan met als enige regel dat de 
bal niet met de handen mag worden 
opgepakt. Regels zijn ook helemaal 
nergens voor nodig, je moet heel erg 
je best doen om iemand te verwon-
den: alle spelers hebben namelijk om 
hun bovenlichaam een grote, deels 
doorzichtige plastic bal. Scoren is 
niet altijd gemakkelijk, voornamelijk 

omdat afzetten en gericht schoppen 
op ijs niet al te makkelijk is.

Maar daar gaat het helemaal niet 
om. “Bam, bam, bam”, aldus een 
zekere overenthousiaste 2e-jaars. Ik 
had het niet beter kunnen verwoor-
den, het enige wat bij deze ACtiviteit 
belangrijk is, is andere deelnemers 
omver beuken, koprollen maken of 
een combinatie daarvan. Het ijs is 
daarbij een zeer welkom hulpmid-
del, dit maakt het vallen veel een-
voudiger en het opstaan iets moeilij-
ker. Ook de temperatuur van het ijs 
is een voordeel, hamsterballen lijkt 
makkelijk, maar stiekem is het best 
vermoeiend en word het vrij snel veel 
warmer dan verwACht. Een goede 
aanloop op een niets tot weinig ver-
moedend persoon is met zo’n onder-
grond zeer effectief. Tenminste, als 
je genoeg massa hebt; een vederge-
wicht zal niet zo snel een sloopkogel 
omver krijgen. 

De AC zelf heeft tegenwoordig ook 
flink wat massa. Hoewel Iggy van 
Hoof en Linde Koning de commis-
sie hebben verlaten, hebben de 2e-
jaars Daan Roordink, Arjen Sijtsma, 
Remco van der Woude en Arno Cop-
pelmans zich bij onze ACtieve com-
missie gevoegd. Ik hoop je te zien op 
onze volgende ACtiviteit, de AC is er 
klaar voor!
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ringen van GEMOLD15, die later dit 
jaar zullen worden uitgezonden.

Voor meer informatie over de kandi-
daten, dit avontuur en de mol kun je 
kijken op www.gewis.nl/mol.

En denk eraan… kennis is macht.

blik in de toekomst te mogen 
werpen bleven sommige kan-
didaten blanco achter. Later 
kregen ze wat meer kleur. 

Beste kandidaten… en dan 
begon Jos weer met de uit-
leg van een nieuwe opdracht 
of verraste hij de kandidaten 
met een test, gevolgd door een 
meedogenloze executie. Naast 
de huidige kandidaten pas-
seerden ook oud-mollen en 
oud-kandidaten de revue. Het 
geld bleek ook anders te zijn dan wat 
je ervan zou verwachten. Kortom, 
niets is wat het lijkt.

Een groot geheim
Na een lange periode van zwijgen, 
misleiden en wantrouwen breekt er 
nu een nieuwe periode aan van zwij-
gen, misleiden en wantrouwen. De 
deelnemers en commissieleden mo-
gen tot de afleveringen niets vertel-
len over de gebeurtenissen die heb-
ben plaatsgevonden op het beruchte 
GEMOLD-weekend. Met daarbij drie 
kandidaten in het bijzonder… de 
verliezend finalist, de winnaar en… 
de mol. Wie dat zijn, houden we nog 
even achterwege, maar je kan het 
zelf proberen te ontrafelen door op 
zoek te gaan naar verborgen aanwij-
zingen en te kijken naar de afleve-

R
uben H

inskens (G
EM

O
LD

15)

De Mol!?

Pa
tr

ic
ia

 V
os

se
n 

(G
EM

O
LD

15
)

c
o
m

m
it
te

e
Wie Is de GEWIS Mol?

Dit jaar speelde het “Wie-is-de-
Mol?”-weekend zich af in een 

paradijs waar het seizoen nooit 
verandert. Tijdens dit weekend 
stonden keuzes, kleuren en men-
senkennis centraal. 

In het najaar zijn de afleveringen van 
dit weekend te zien met in de hoofd-
rollen Remco van der Woude, Kim-
berley Thissen, Bram Schijvenaars, 
Michael Philips, Laura Kuntze, 
Laura van Hees, Max Gielkens, Loes 
van Rijswijk, Wesley Brants, Henk 
Alkema, Ralph van Ierland, Bas Lo-
dewijks en Yanelle Stolwijk. Deze 
kandidaten raakten zowel fysiek als 
mentaal uitgeput en kwamen elke 
opdracht weer voor nieuwe verras-
singen te staan… op één iemand 
na… de mol!

Iets is niet wat het lijkt
De mol heeft het spel hard doch ge-
controleerd gespeeld. De mol liegt… 
de mol bedriegt… en bovenal… de 
mol molt. Het dubbelspel dat de 
mol speelt, heeft als resultaat dat de 
meeste kandidaten het einde van het 
weekend niet halen. De mol at als de 
kandidaten aten, de mol sliep als de 
kandidaten sliepen en de mol sabo-
teerde wanneer de kandidaten een 
opdracht uitvoerden.
De commissie, bestaande uit oud-
mollen en oud-kandidaten, heeft de 
mol wekenlang klaargestoomd voor 
dit ruige avontuur.

Het spel vorderde en onder de 
groepsdruk probeerde de mol zijn 
pijlen te richten op de geldpot, het 
vertrouwen en natuurlijk de verfij-
ning van de manier waarop hij zijn 
medekandidaten bespeelde. Naast 
het manipuleren speelde hij ook zo 
nu en dan een kandidaat het spel 
uit. Het motto van de mol is natuur-
lijk ‘beter een blauwtje lopen, dan 
een groentje blijven’, ofwel ‘benut de 
mogelijkheid om het schaap te ste-
len’.

GEMOLD15-weekend in vogel-
vlucht
Het spel begon tijdens een rustige 
borrel en eindigde met een grote 
identiteitscrisis. De kandidaten 
moeten keuzes maken en onder-
handelen. Sommige van deze keuzes 
kunnen het verschil maken tussen 
wel of niet de volgende aflevering ha-
len. De tijd tikte door en één kandi-
daat offerde zich op met risico voor 
eigen leven.

Drie kandidaten hadden het geluk  te 
mogen vertoeven op een luxe resort: 
een onbewoond eiland. Echter, me-
nige kandidaten zijn voor deze tijd al 
gesneuveld in een donker bos, waar 
de standbeelden tot leven kwamen. 
Het inschattingsvermogen en de 
precisie, waarmee de kandidaten op 
hun doelwit richtten, werden getest. 
Voor de één bleek dit voordeliger uit 
te pakken dan voor de ander. Na een 
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