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Before you lies the final Supre-

mum of academic year 2014-
2015. It has taken us a while to 
catch up, but we managed and 
are going to stay on top of the 
work that’s coming our way, 
starting with the first edition of 
this academic year, which you 
should expect to arrive early in 
the second quartile.

This edition is last in a long streak 
of delayed Supremums, but it is also 
the first of many positive things! In 
this edition we present a collage by 
GEFLITST in the centerfold, we re-
vived an old rubric called “research” 
in which we ask our teachers to ex-
plain what they’ve been researching, 
and we’re even diving into the very 
contemporary topic of genders and 
sexuality.

We have also had a rare opportunity 
presented to us: we got a chance to 
interview the new Rector Magnificus 
of our Eindhoven University of Tech-
nology and we seized this with both 
hands. This resulted in so much text 
that we had to split it up, so this edi-
tion contains the first of two parts.

Many new items indeed, but no wor-
ries. We also have our usual stories 
ready: The BAC celebrated their lus-
trum, GEDWAAL went to Limburg, 
GEZWEM drank lots of rum, and 
many more. Enjoy!



Dit jaar was de LIMO (Landelij-
ke Interuniversitaire Mathe-

matische Olympiade) in Utrecht. 
Op vrijdagochtend vertrokken 
we per trein met een groep GE-
WIS-leden om eens te laten zien 
hoe goed (of eerder gemiddeld..) 
we zijn in wiskunde.

Op de Universiteit Utrecht aangeko-
men, kregen we eerst een ontvangst-
presentatie. Deze presentatie werd 
geopend door professor dr. Anton 
Pijpers, waarna we een lezing kre-
gen van professor dr. Don Zagier. De 
lezing ging over reeksen en was erg 
interessant. Don Zagier vertelde en-
thousiast en hij deed ons een beetje 
denken aan Georg Prokert.

Na de presentatie was het tijd voor 
de lunch. We kregen broodjes van 
de Subway, waarmee we een goede 
buffer konden leggen om die drie 
uur hardcore wiskunde mee door te 
komen.

Vervolgens werden we per groepje 
meegenomen en in een lokaal gezet 
waar we konden beginnen aan de 
opgaven. Voor mij als eerstejaars 
was het de eerste keer dat ik mee-
deed aan de LIMO. Er was me ver-
teld dat ik er waarschijnlijk niet veel 
van zou begrijpen en me niet moest 
schamen als ik uit geen enkele opga-

ve zou komen. Uiteindelijk bleek dit 
nog een beetje mee te vallen. Ik zat 
in een groepje met Michael, Iggy en 
Levi en we hadden de taken al snel 
verdeeld. Michael en Iggy zouden 
naar de latere en moeilijkere opga-
ven kijken en Levi en ik bogen het 
hoofd over de eerste opgaven. Uit-
eindelijk deden we toch alles samen, 
omdat dat het beste werkte. Samen 
weet je meer dan alleen.

Er waren elf opgaven. De eerste op-
gaven waren redelijk te doen, maar 
de latere opgaven waren voor mij in-
derdaad niet te begrijpen. Drie uur 
is sowieso wat weinig tijd om naar 
alle opgaven te kijken en dit was ons 
dan ook helaas niet gelukt. Ondanks 
dat was het erg leuk en leerzaam om 
mee te doen.

Na de wedstrijd was er een borrel. 
Onder het genot van wat biertjes 
kregen we de uitslag te horen. Met 
name de Belgen bleken beter te zijn 
in dit soort wiskunde dan wij.

We sloten de avond af met een diner, 
waarna we weer met zijn allen in de 
trein terug gingen naar Eindhoven. 
Kortom: ik vond het erg leuk om mee 
te doen. Ik raad iedereen aan alvast 
een team te zoeken en ik ben er zelf 
volgend jaar zeker weer bij!
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Chairman’s Note

Although I’m writing the third 
and probably my last chair-

man’s note my year has already 
ended. As of the first of July 
Tim took over my shift and he 
now holds the title of chairman 
of GEWIS. Luckily however this 
supremum will be about the en-
deavors of last year and thus I 
am still the appointed chairman 
to write this chairman’s note. 
And what a year it was!

In earlier chairman’s notes I already 
evaluated some of the great activities 
that where organized by our associa-
tion, and I could do the same for the 
past few activities. However there is 
one great activity requiring a lot of 
effort from a large portion of our ac-
tive members that deserves a more 
elaborate evaluation. This would be 
the last activity organized by GEWIS 
before the summer. Of course I’m 
talking about the constitution bor-
rel.

Since we have a room in the mid-
dle of the department, and since 
we have the Executive Board as 
our neighbors, the organization of 
the constitution borrel became a lot 
more structured than before. We are 
talking about a complete strip of the 
room, a large security committee 
(including rugby players), different 
timeslots for different associations, 
arrangements with the TU/e securi-
ty that the emergency exits could be 
used to exit and a complete scenario 
document that is sent to all the pos-
sible stakeholders. As a special extra 
the temperature could rise to 34 °C 
which could also result in some ma-
jor problems.

Luckily all went well, due to the 
collaborate efforts of the security 
committee, the Bar Committee, the 
33rd board and all the other volun-
teers. All small incidents got solved 
immediately. However, there were 

some small moments of panic. At 
one point some guys from Delft and 
Amsterdam managed to “bras” the 
guestbook, which we luckily received 
back with the promise to do a “bras-
actie” on a later moment. We were 
also caught by surprise when in the 
middle of the borrel we received a 
notification that all three members 
of the Executive Board would arrive 
in under five minutes. We did invite 
them for a quiet slot in the beginning 
of the borrel, however they notified 
us that they were not able come. 
Although we were honored, receiv-
ing these men at one of the busiest 
moments in a room full of drunk 
students was a risky operation. We 
used the few minutes to notify our 
other guests to behave and this way 
we were able to receive them well. 
They even drank a “jenever” to con-
gratulate our new board.

So in the end all went well, and 
apart of some skinny dippers in the 
HG pond every incident was kept 
within our walls. The security, the 
building management, the Execu-
tive Board and all our guests were 
very satisfied so we are satisfied as 
well. I would like to thank everyone 
who helped make this a successful 
event and next year it will hopefully 
be managed just as well.

Laura Kuntze
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Iggy over Simons gebaren: “Ik zat op het toilet, hoorde het en dacht: oh, dat 
zijn Simons handgebaren!”

Simon tegen Iggy : “Jij mag altijd met mij kutten.”
Iggy : “Bedoel je niet ik mag met je kloten?”
Simon: “Nee, dat zei ik niet,  en dat mag je ook absoluut niet!”

Wout: “Wie heeft dit ooit aangesloten?”
Ylona: “Wat, die buttplug?”

Bor: Ik weet niet of mijn gaatjes het nog doen.

(Kevin komt de GELIMBO-vergadering binnen)
Kevin: “Hoi, weet iemand waar Tosca is?”
Iedereen: “Die is op zwangerschapsyoga!”



Pidgin: je kent het misschien 
als multi-protocol messen-

ger app, maar weet je eigenlijk 
wat het echt betekent? Ten tijde 
van de kolonisatie is het relatief 
vaak voorgekomen dat er zoge-
naamde pidgins zijn ontstaan. 

Een pidgin is een nieuwe, tweede taal 
die het resultaat is van de combina-
tie van verschillende moedertalen. 
Deze kan ontstaan in een omgeving 
waarin er geen dominante gemeen-
schappelijke taal is. Grammatica-
regels van de onderliggende talen 
worden toegepast op woorden uit 
andere talen waardoor interessante 
combinaties ontstaan. Omdat geen 
van de sprekers de pidgin initieel als 
moedertaal beheerst is de grammati-
ca eenvoudig, zijn de klanken duide-
lijk herkenbaar en zijn vervoegingen 
schaars. Voorbeelden van typische 
zinnen in een pidgin-taal zijn “long 
time no see” of “mij graag meewil-
len als mogen”. Enkele historische 
voorbeelden van (uitgestorven) pid-
gintalen zijn; Russenorsk en Sabir.

Een pidgin kan zich verder ontwik-
kelen doordat jonge kinderen op-
groeien in een gemeenschap waar de 
pidgin veel gebruikt wordt en daar-
mee de pidgin als moedertaal ver-
werven. Als dit gebeurt spreken we 
niet langer van een pidgin, maar van 
een creoolse taal. Door de automa-
tische taalverwerving van kinderen 
gedurende de kritieke periode (voor 
de pubertijd) ontstaan automatisch 
nieuwe syntactische en semantische 
verfijningen. Veel creoolse talen zijn 
helaas geen lang leven beschoren en 
gaan, vaak om pragmatische rede-
nen, (deels) op in een andere domi-
nante taal. Een voorbeeld hiervan is 
het Jamaicaans.

Je vraagt je misschien nu af waarom 
we het hebben over de ontwikkeling 
van natuurlijke talen en wat dit te 
maken heeft met Computer Science. 

En terecht! Je kunt je voorstellen 
dat je als ontwikkelaar een nieuwe 
taal leert als ‘moedertaal’ (in mijn 
geval QBasic) tijdens je ‘kritieke pe-
riode’. Hierna kom je in aanraking 
met Haskell of Miranda. Tijdens dit 
leerproces schrijf je wellicht een pro-
gramma in een imperatieve taal met 
functionele concepten of andersom.

In dit geval zijn er interessante pa-
rallellen te trekken met de eerder ge-
noemde pidgin-talen. De grammati-
ca is vereenvoudigd ten opzichte van 
de moedertaal en slechts een deel 
van de uitdrukkingskracht van de 
oorspronkelijke taal blijft over in de 
combinatie. Het beschreven proces 
van taalevolutie vertaalt zich redelijk 
door naar programmeertalen waar-
bij er de laatste jaren een convergen-
tie zichtbaar is van imperatieve naar 
functionele programmeerstijlen. Is 
die cursus functioneel programme-
ren toch nog nuttig!

Wat is functioneel programme-
ren eigenlijk en waarom wil je 
het, of waarom wil je het niet?

Een van de voordelen is dat de stijl 
van programmeren veel dichter te-
gen de prachtige eenvoud van wis-
kunde en logica aanligt. Hierdoor is 
de code zeer compact en expressief. 
Een van de nadelen is dat de code 
dicht tegen wiskunde en logica aan-
ligt en daardoor zeer compact en 
expressief is. Ook een wiskundige 
formule kan helemaal correct en 
compleet onleesbaar zijn. De ont-
wikkelaar moet dus wel in staat zijn 
om relatief complexe abstracties te 
interpreteren en het snel uitvoeren 
daarvan vereist simpelweg veel oefe-
ning in vergelijking met imperatieve 
talen. De toepassing van functioneel 
programmeren is daarmee dus geen 
garantie voor succes en hangt nauw 
samen met de betrokken ontwikke-
laars.

Enige achtergrondkennis en erva-
ring met deze abstractere vorm van 
programmeren is zeker welkom en 
heeft, academisch gezien, een veel 
betere ‘return on investment’ dan 
het imperatief programmeren waar-
bij je wiskundekennis effectief in het 
afvoerputje werpt. Helaas schrikt 
het hogere abstractie- en opleidings-
niveau van de functionele pracht en 
praal een groot deel van de potentiële 
ontwikkelaars af. Simpelweg blijven 
hacken in bestaande code ‘totdat het 
werkt’ is niet langer een werkende 
strategie. In de praktijk is een orga-
nisatie voorzichtig met de toepassing 
van functioneel programmeren met 
als voornaamste argument dat code 
voor zoveel mogelijk ontwikkelaars 
toegankelijk moet blijven.

Binnen grotere softwareprojecten 
komt regelmatig een diversiteit aan 
talen terug. Wat dat betreft is een 
vacature die specifiek vraagt om een 
“junior Java-programmeur” of een 
“C#-architect” best wel gek. Durf jij 
anno 2014 een Javaprogrammeur 
aan te nemen die geen JavaScript, 
Python of Ruby kent? Eigenlijk be-
hoort een soortgelijke vacature te 
vragen naar je capaciteiten wat 
betreft het kunnen vinden van pa-

tronen en maken van effectieve ab-
stracties. De specifieke taal die je, 
toevallig, gebruikt is daarbij maar 
een bijzaak, want de tijd zit in het 
begrijpen en bedenken van een op-
lossing en veel minder in de uitwer-
king.

De keus tussen een uitstekende C#-
ontwikkelaar en een junior Java-
ontwikkelaar voor een Java-project 
is redelijk voor de hand liggend. Om 
dit te illustreren met een voorbeeld; 
ik zit hier nu op mijn werkplek en 
om mij heen zie ik vooral software-
ontwikkelaars, soms met de wenk-
brauwen gefronst, hard nadenken 
om daarna in één vaart de oplossing 
te implementeren. De discussies da-
gelijks op de werkvloer gaan daar-
bij voornamelijk over schoonheid, 
elegantie en of het future-proof zijn 
van een oplossing. Of deze oplos-
sing imperatief, declaratief, logisch 
of functioneel moet worden opgepikt 
varieert daarbij sterk.

Ik suggereer dus dat ieder software-
project bestaat uit een multiculturele 
mengelmoes van programmeertalen 
en stijlen, maar dat botst natuurlijk 
wel met wat je ziet langskomen aan 
vacatures. Binnen de meeste grotere 
codebases  staan de klassieke im-
peratieve talen (Java, C#, C++) nog 
steeds ruimschoots bovenaan. Maar 
praktisch iedereen leert tijdens zijn/
haar eerste jaar op de universiteit/ 
hogeschool dat functioneel program-
meren fantastisch en veel ‘beter’ is 
dan imperatief ontwikkelen. Prima, 
maar toch zie je nergens die berg 
met Haskell-vacatures klaarliggen.

Is het niet een puur academische 
aangelegenheid? Goede vraag! Wat 
dit betreft is het heel interessant 
om te zien dat de grens tussen 
functioneel en imperatief begint te 
vervagen. Er zijn bijvoorbeeld Java-
libraries zoals Guava die functio-
nele constructen zoals immutable 
datastructures, map, zip, lazy eva-
luation, etc. eenvoudig toegankelijk 
maken binnen Java en er zijn soort-
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In welke taal denk jij?

https://xkcd.com/1312/



gelijke libraries voor het .NET-plat-
form. Het is hierbij wel belangrijk 
om te onderkennen dat dit geen vol-
ledige samensmelting is van de twee 
programmeerparadigma’s, maar 
meer wordt gedaan onder het mom 
van: “beter goed gejat dan slecht ver-
zonnen”. Je zou kunnen zeggen dat 
hierdoor een pidgin ontstaat.

Het gebruik van functionele con-
structen binnen imperatieve talen en 
frameworks voelt soms alsof je een 
kruiskopschroef vastdraait met een 
platte schroevendraaier. Het werkt, 
maar het kan beter. Je kunt ook een 
stapje verder gaan en een taal als F# 
of Scala gebruiken waarbij functions 
wel ‘first class citizens’ zijn. Dat le-
vert bijvoorbeeld bij Scala prachtige 
constructies op als pattern matching 
met behulp van case classes.

Voordelen van F# en Scala zijn dat 
ze eenvoudig kunnen interacteren 
met het immense software-ecosys-
teem voor de JVM en .NET en te-
vens een goed type-systeem hebben. 
Vooral deze twee eigenschappen 
maakt ze daadwerkelijk acceptabel 
voor projecten met een grotere code-
base. Het behoort niet zo te zijn dat 
een grote codebase je remt in het ge-
bruik van nieuwe programmeertech-
nieken, maar het is wel zo prettig om 
een bestaande betrouwbare library 
te kunnen gebruiken voor complexe 
gegevensuitwisseling van miljoenen 
leerlinggegevens.

Je kunt het gebruik van functioneel 
programmeren dus stapsgewijs aan-
pakken en bibliotheken inzetten met 
(slappe aftreksels van) functionele 
talen. Een alternatief is het gebruik 
van een functionele taal, zoals Sca-
la, binnen een bestaand ecosysteem 
van libraries en software in te zetten. 
Echter, het is waarschijnlijk pret-
tiger om al direct met versie “0.0.1 
beta” functioneel te starten. In the-
orie is dit heel interessant, omdat 
het onder andere parallelle opera-
ties veel eenvoudiger maakt vanwege 
het gebrek aan ‘shared state’. Hier-

door kun je nagenoeg zonder locks 
en foutgevoelige synchronisatielo-
gica werken. Een ware verademing 
ten opzichte van de oude werkwijze 
waarbij handmatig threads moeten 
worden beheerd.

Een nieuw project opzetten waarbij 
parallelle computatie en schaalbaar-
heid belangrijk zijn zonder zwaar te 
leunen op functionele concepten en 
technieken is simpelweg niet han-
dig. Deze aanpak vereist natuurlijk 
wel dat alle ontwikkelaars bekend 
zijn met het ‘abstractere’ functio-
neel programmeren en dat het past 
binnen het bestaande software- en 
library-ecosysteem. Voor veel bedrij-
ven en ontwikkelaars gaat deze laat-
ste vlieger helaas niet op ook al zijn 
veel organisaties (ook kleinere) bezig 
met servicification: het ontsluiten 
van (kleine) programma’s als een 
(REST) webservice. Vooral dit laatste 
geeft je veel meer vrijheid wat betreft 
technieken door de grotere mate van 
ontkoppeling en maakt het mogelijk 
kleinschalig te experimenteren met 
nieuwe technieken.

Vaak is het praktisch niet haalbaar 
om helemaal vanaf nul te beginnen, 
omdat je dan jaren aan kennis, erva-
ring en bugfixes weggooit. We moe-
ten dit dus stapsgewijs aanpakken 
en incrementeel de bestaande co-
debase herschrijven waar dat zinnig 
is. Dit voorstel klinkt heel redelijk, 
maar er blijft een groot verschil zit-
ten tussen de opzet van een functi-
oneel programma en een imperatief/
OO-opgezet programma.

Voor een klein project kun je nog 
wel op een  bepaalde stijl standaar-
diseren, maar in de praktijk is dat 
met een groter project met 100.000 
klassen, entiteiten en interfaces an-
dere koek. Het willekeurig refactoren 
van ‘oude’ imperatieve code naar 
een prachtige functioneel opgezette 
implementatie kan behoorlijk verve-
lend lezen als dit per methode ver-
schilt. Wil jij een boek lezen waar-
bij per paragraaf willekeurig in het 

Duits, Engels of Nederlands is ge-
schreven? Je komt er wel doorheen, 
maar het leest minder prettig dan 
een boek volledig in één taal. Ook al 
is de taal wat ‘plat’.

Deze problemen betekenen natuur-
lijk niet dat eens geschreven code 
heilig is en nooit meer mag verande-
ren, want actief refactoren en verbe-
teren van een codebase is cruciaal. 
Het kan simpelweg altijd beter of 
mooier. Een functionele taal levert 
daarentegen niet per direct een snel-
le applicatie op.

In principe zit het voordeel hem 
voornamelijk in de ontwikkeltijd van 
de ontwikkelaar, maar die voordelen 
zijn zacht en ongrijpbaar. Het is dus 
moeilijk om het argument maken 
dat je een paar miljoen moet investe-
ren om een bestaand project te her-
schrijven van een imperatieve taal 
naar een functionele taal. Zeker om-
dat het helemaal niet vaststaat dat 
een functioneel programma per de-
finitie een betere applicatie oplevert. 
Desalniettemin, betekent het niet 
dat de keuze geheel arbitrair is: er 
zijn voorbeelden te geven waarbij 
de functionele variant van een algo-
ritme minder bug-gevoelig is. Zie bij-
voorbeeld het voorbeeld hieronder.

Het code-voorbeeld is op basis van 
Java 8. Welk voordeel heeft de func-
tionele implementatie op de impera-
tieve? Tip: wat is het resultaat van 
de methode findFirst()? Welke im-
plementatie schaalt beter (pas op: 
strikvraag)? Wat is het resultaat 
bij een lege lijst voor de twee imple-
mentaties? Welke implementatie is 
correct? Is het type van de functio-
nele implementatie wel wenselijk? 
In hoeverre zou je de functionele 
implementatie kwalificeren als ‘pid-
gin’ in vergelijking met een taal als 
Haskell?

Functioneel programmeren kan dus 
nuttig zijn; dus hoe gaan we dit nu 
aanpakken? Hoe komen we uit in 
het ‘paradijs’? Wat doe je als je ap-
plicatie bestaat uit 15071 classes 
en interfaces? Herschrijf je alleen 
een reeks classes met veel interactie 
met elkaar zodat ze qua stijl uniform 
zijn? Hoe bepaal je welke deelgebie-
den binnen een applicatie kunnen 
profiteren van een functionele opzet 
en voor welke andere delen is de im-
peratieve variant ‘natuurlijker’? Het 
is een spannende tijd waarin we als 
ontwikkelaar leven met een over-
vloed aan ontwikkelparadigma’s. 

public class Voorbeeld {
    public static void main(String[] args) {
    // vind het kwadraat van het eerste even getal dat groter
    // is dan 3 voor een lijst met nul of meer elementen.
    List<Integer> numbers = Arrays.asList(1,2,3,5,4,9);

    // imperatieve implementatie:
    int result = 0;
    for(int i=0; i <= numbers.size(); i++) {
        int e = numbers.get(i);
        if (e > 3 && e % 2 == 0) {
            result = e*e;
            break;
        }
    }

    // functionele implementatie
    numbers.parallelStream()
        .filter(e -> e > 3)
        .filter(e -> e % 2 == 0)
        .map(e -> e * e)
        .findFirst();
    }
}
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De avond is weer gevallen, het 
studeren zit er weer op. Het 

is tijd om de spullen te pakken en 
naar huis te gaan. Eenmaal thuis 
aangekomen kom je erachter dat 
je niks meer in huis hebt; het is 
wederom tijd om een bezoekje te 
brengen aan je favoriete super-
markt. Met een hongerig gevoel 
ga je op de fiets naar de super, 
wetende dat dit een slecht idee 
is omdat je meer gaat kopen dan 
dat je nodig hebt.

Niet alleen moeten er boodschappen 
gedaan worden voor de avond, wat 
op zichzelf al een probleem is, maar 
er moet óók nog een respectabele 
hoeveelheid snacks meegenomen 
worden, het is immers die tijd van de 
dag. Om jullie te helpen met het vul-
len van de boodschappentas met de 
juiste benodigdheden voor een over-
heerlijk en voedzaam avondmaal 
heb ik het volgende stuk gewijd aan 
één van mijn favoriete gerechten.

Voor veel studenten is het lastig om 
elke avond een lekker gerecht op de 
tafel te zetten. Het zit niet mee elke 
avond weer iets nieuws en innova-
tiefs te bedenken, na een dag hard 
denken aan allerlei wiskundige pro-
blemen of informaticavraagstukken. 
Al deze energie, besteed aan belang-
rijke zaken, laat soms wat weinig 
over voor het avondeten. Velen van 
jullie hebben vast een “go-to”-ge-
recht, een gerecht dat je makkelijk 
kan maken, niet snel verveelt en 
enorm lekker is.

Ik kan me heel goed voorstellen dat 
vele van deze “go-to”-gerechten pas-
tagerechten zijn, aangezien pasta, 
indien goed klaargemaakt, lekker en 
snel is! Mocht dit niet zo zijn, dan is 
het volgend gerecht hopelijk overtui-
gend genoeg om dit je favoriete “go-
to”-gerecht te maken.

Het gerecht dat ik zo dadelijk ga be-
schrijven is een gerecht dat ik heb 
leren maken in mijn studentenhuis 
op de Sibeliuslaan, voor de ietwat 
oudere leden bekend als de flat waar 
veel GEWIS’sers wonen, op nummer 
57.

Het gerecht heet “pasta hartaanval”. 
De naam slaat vooral op de ingredi-
enten, waarvan een groot deel niet 
behoort tot de kwartetcategorie “ge-
zonde ingrediënten”. Oorspronkelijk 
is het gerecht ontstaan uit een pasta 
carbonara (pasta met spek, kaas en 
een roomsaus). Maar omdat er op 
een avond geen spek aanwezig was, 
maar wel tonijn, is het gerecht een 
eigen leven gaan leiden. Uiteindelijk 
is de pasta carbonara geëvolueerd 
tot “pasta hartaanval”, mijn favoriete 
warme “go-to”-pastagerecht.

Ingrediëntenlijst (2-3 pers)
• 1 flinke courgette, in kwartjes 

gesneden
• 250 gram champignons, in 

plakjes gesneden
• 1 ui (grootte is naar smaak), ge-

snipperd
• 1 blikje per persoon van ~175 

gram met tonijnstukken in wa-
ter 

• 1 potje crème fraiche (200g)
• 100-200g groene pesto
• 75-100g pasta per persoon, het 

liefst iets als spiraaltjes of strik-
jes; een pasta die goed vast-
houdt

• Optioneel: geraspte kaas

Bereidingswijze:
1. Kook de pasta zoals gewenst of 

volgens de gebruiksaanwijzin-
gen op de verpakking, het liefst 
met een bouillonblokje, want dit 
maakt de pasta écht lekkerder.

2. Fruit ondertussen de ui in een 
grote hapjespan op middelhoog 
vuur

3. Als de ui glazig is, voeg dan de 
courgette toe

4. Voeg enige tijd daarna (afhan-
kelijk van de hoeveelheid hitte-
toevoer en de grootte van pan) 
de champignons toe, zodat deze 
tegelijkertijd met de courgette 
klaar zijn. Klaar is goed warm 
met een beetje bite.

5. Als de courgette en champig-
nons klaar zijn, voeg de crème 
fraiche, pesto en tonijn toe en 
roer dit tot een mooie, dikke 
saus

6. Voeg de pasta, die nu ongeveer 
klaar zou moeten zijn, toe aan 
de saus

7. Strooi, indien gewenst, geraspte 
kaas over de pasta

Eet smakelijk!
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Anne verbaast na iets nieuws in OASE te hebben gezien: “Ik dacht dat ik 
OASE een beetje snapte!”

Sako: “Nee! Ik slik nooit!”

Rien: “Ben je ook goed met een column, Bor?”
Ylona: “WTF? Een kolomboor?”

Iggy: “Die zaal loopt echt gelijk leeg naar het college. Gelijk. Als een ballon. 
Die moet plassen.”

Bor tegen Iggy: “... maar toch ga ik dat infimum van je insturen, omdat ik 
van je hou.”

Frank over hardlopen voor stichting doe een wens: “Hoezo? Die kinderen 
hoeven helemaal niet dood te gaan, ze kunnen ook gewoon ernstig ziek zijn!”

Rien: “Eerstejaars zijn ook vrouwen!”

Student notices a that a square misses in an inverse of an 2x2-matrix.
Teacher: “No clue how this has happend. This needs to be due that the pro-
jection is on the wall instead of on a proper screen.”

Iggy over aantekeningen maken: “Ik impliceer natuurlijk dat wiskundigen 
ver superieur zijn aan alle andere soorten mensen.”

Frank: “Ik weet dat Rob kan zuigen, maar kan Sako ook zuigen?”

Lydia na een vonkje op haar panty te hebben gekregen: “KUT ik heb er weer 
een gat bij”

Lydia: “Ik heb in 11 jaar nog nooit mijn eige infima ingestuurd.”

Levi: “Poeh, hier is het dood!”
Mike: “Er staat een kerk, joh!”

Arduin: “Mijn levensdoelen zijn samengevat in SBS6: Swag, Bier, Studie, en 
dan nog zes andere dingen die niet belangrijk zijn.”

Patricia tegen Leon: “Doe maar kreunen.”

Wout: “Laten we iets met handen doen, dat is altijd handig”
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Een issue uit het leven van een pm

Als penningmeester heb ik al 
vele bijzondere dingen mee-

gemaakt: er is meer dan genoeg 
met Studystore gebabbeld over 
een factuur die gestuurd was 
toen ik nog op de basisschool 
zat, de afrekening van de kerst-
galaborrel heeft versies 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 3.4, 
4.0 en 4.1 gekend, bij de tweede 
versie van de begroting van de 
FLUP kostte het mij evenveel 
woorden als dit artikel heeft om 
uit te leggen wat er allemaal mis 
mee was, er moest meer dan een 
kwart miljoen (!) e-mails worden 
doorzocht om een pdf van een 
boekje van de banenmarkt uit 
2010 te vinden, en ik ben (per 
ongeluk) tegen een AV-besluit 
ingegaan. Er is echter één ver-
haal dat ik het liefst met jullie 
hier zal delen.
 
Het begint, zoals vele van de waar-
gebeurde verhalen die ik zou kun-
nen vertellen, met een onbetaalde 
factuur. Op 8 januari besloot ik hier 
achteraan te gaan. Een Niet Na-
der Te Specificeren Bedrijf (hierna 
ENNTSB) had o.a. een advertentie 
geplaatst in de lustrumeditie van 
de Supremum; reken maar uit welk 
jaar dat was. Gelukkig kon ik nog 
de oorspronkelijke factuur terugvin-
den, maar het bijbehorende contract 
heeft nooit bestaan, of was spoor-
loos verdwenen. Ik stond dus al di-
rect met 1-0 achter, omdat ik geen 
concreet bewijs had van het feit dat 
ik überhaupt ooit geld van ENNTSB 
zou moeten krijgen.
 
Stap 1 is contact leggen met de 
crediteurenadministratie. de men-
sen die bijhouden wie nog geld van 
ENNTSB krijgen. Bijzonder genoeg is 
op de website van ENNTSB geen en-
kel relevant e-mailadres te vinden. 
Gelukkig was er wél een contact-
formulier. Voor klanten, wel te ver-
staan. Ik besluit in te vullen dat ik, 

ondanks dat ik weet dat ik aan het 
verkeerde adres ben, graag te horen 
zou krijgen waar ik wél zou moeten 
zijn. Gelukkig krijg ik binnen een 
dag het antwoord dat ik de verkeer-
de afdeling heb gecontacteerd. Altijd 
behulpzaam, de ENNTSB helpdesk! 
Gelukkig kreeg ik ook het nummer 
van de receptie.

Ik bel vrolijk de receptie op, om in 
een doolhof van een keuzemenu te-
recht te komen. -Uiteraard- lijken 
alle opties mij verkeerd, dus kies ik 
maar voor een random optie. Geluk-
kig kan de persoon aan de andere 
kant van de lijn, die zich daar overi-
gens bijzonder snel bevond, mij ver-
tellen dat ik voor optie 4 had moeten 
kiezen. Gelukkig kan hij mij ook di-
rect doorverbinden. De receptioniste 
kon mij daarna vertellen dat het e-
mailadres van de crediteurenadmi-
nistratie vq.gms.nl@ENNTSB.com 
is. Had ik kunnen weten.

Stap 2 is de crediteurenadministra-
tie overtuigen dat je geld zou moe-
ten krijgen. Ik stuur dus vrolijk een 
mailtje, en krijg direct een mailtje te-
rug: een ‘Automatyczna odpowiedz’, 
(automatic reply). Ja, het ‘Vendor 
Query Team’ van ENNTSB huist in 
Polen! Weer wat geleerd. Ondertus-
sen heb je vast al je detective-skills 
gebruikt om te deduceren waar de 
vq in het e-mailadres voor staat. 
Wat leer je toch veel tijdens een be-
stuursjaar! Wist je bijvoorbeeld dat 
het identificatienummer van GEPW-
NAGE in de GEWIS-boekhouding 42 
is? Wel zo toepasselijk. Anyways, ik 
dwaal af. In de Automatyczna odpo-
wiedz staat dat ik binnen twee werk-
dagen antwoord zou moeten krijgen. 
Vier dagen later, 19 januari, krijg ik 
een mail met de vraag of ik nog een 
‘Purchase Order’-nummer heb, het 
identificatienummer van ENNTSB 
voor deze factuur. Gelukkig kan 
deze in de mailbox van Stephan ge-
vonden worden.

Ik krijg op 12 februari een mail te-
rug: de gestuurde factuur was ver-
keerd geadresseerd. Ik stuur ze dus 
vrolijk een nieuwe factuur, met een 
gecorrigeerd adres. Op 11 maart 
aanschouw ik hoe Bor uit de post 
een poststuk uit Polen vist, voorzien 
van alle bijbehorende stempels. Ons 
favoriete Vendor Query Team heeft 
in al haar wijsheid mij een brief ge-
stuurd, met daarin de factuur en de 
mededeling: de datum is incorrect. 
Een nieuwe factuur met een gecor-
rigeerde datum en twee dagen later 
krijg ik een mail (toch handiger dan 
per postduif of rooksignalen) dat de 
factuur zal worden behandeld!

Stap 3 is overtuigen dat je het geld 
nog niet hebt gehad. Op 9 april krijg 
ik een e-mail met daarin de vraag 
van een senior accountant met wie 
de overeenkomst was gemaakt. Ik 
geef de naam, erbij vermeldend dat 
deze persoon niet eens meer bij 
ENNTSB werkt. Op 28 april word ik 
gebeld door een marketing commu-
nications manager, die mij het goede 
nieuws vertelt: de factuur is goed-
gekeurd! En ook het bijbehorende 
slechte nieuws: dat was al die jaren 
geleden bij de oorspronkelijke fac-
tuur al gebeurd, en de factuur had 
dus al betaald moeten zijn. Er kan 

een fout in de GEWIS-boekhouding 
zitten, maar de dag waarop de fac-
tuur betaald zou zijn kan niet snel in 
de ENNTSB-boekhouding gevonden 
worden. Wel konden we beredeneren 
dat, omdat de factuur in april was 
gestuurd, de factuur ergens tussen 
begin april en eind augustus zou 
moeten zijn betaald.

Nadat ik diezelfde dag nog alle 45 
relevante rekeningafschriften had 
gedownload en handmatig had door-
zocht, bleek dat de factuur niet in 
die periode was betaald. Een tele-
foontje naar de marketing communi-
cations manager levert een gesprek 
tussen haar en haar baas op. Een 
week later (5 mei) krijg ik het bericht 
dat ze tot betaling over zullen gaan, 
op zijn laatst op 21 augustus welte-
verstaan. Daarbij stelde ze voor dat 
GEWIS in het vervolg zorgvuldiger 
om zou gaan met haar administra-
tie, en kreeg ik complimenten voor 
het wél achter de factuur aangaan.

Dit mooie verhaal heeft er tot gele-
verd dat er in de relatief nabije toe-
komst weer één post afgestreept kan 
worden. Van de 274 die er in het 
begin van het jaar open stonden. 
Hoeveel er weg waren op 1 juli? We 
zullen zien!

Post uit Polen
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GEZWEM

Goede zeilverhalen gaan vrij-
wel altijd over dingen die 

misgaan. Zeilverhalen waar al-
les goed gaat zijn net als het 
navertellen van een grap: je had 
erbij moeten zijn, want bij het 
navertellen gaat vaak alle ma-
gie verloren. Goed zeemanschap 
van GEZWEM en kundigheid van 
de schippers hebben voorkomen 
dat er weinig echt fout is ge-
gaan, met als gevolg dat ik moei-
te heb om hier een goed verhaal 
van te maken. Gelukkig werkte 
het Friese weer enigszins mee, 
het waaide namelijk stevig door. 
Het heeft zelfs gehageld! Verder 
maak ik graag gebruik van een 
oude piratentruc om verhalen 
beter te maken (te weten: RUM).

Na een lange reis over land komen 
we aan in Friesland, waar we ken-
nis maakten met de ontspannen, 
ongehaaste lokale bevolking. Deze 
ongehaastheid was zelfs in de af-
wezigheid van de Friezen merkbaar: 
we hebben zeker een half uur in de 
regen gewacht tot iemand ons de ac-
commodatie binnen liet. Na inkopen 
van voedsel en drank, en het nut-
tigen van een avondmaal arriveer-

den beetje bij beetje alle GEWIS pi-
raten. Die avond werd gekenmerkt 
door sterke wind, sterke verhalen 
en sterke drank (te weten: RUM). 
 
Zaterdagochtend was alleen de 
wind nog in dezelfde mate aanwe-
zig. Af en toe een bui, soms met 
hagel. Een aantal zeilers hebben in 
deze slechte weersomstandigheden 
de boten vaarklaar gemaakt en de 
zeilen gereefd. Hierna is het over-
wegend droog geweest en die mid-
dag heeft de zon zelfs geschenen. 
Schitterend zeilweer, zo erg zelfs 
dat er aan boord weinig gelegenheid 
voor andere bezigheden (te weten: 
RUM) was. Dit werd die avond op 
de wal ruimschoots goedgemaakt. 
 
Zondagochtend begon met onweer, 
maar tegen de tijd dat iedereen weer 
een beetje hersteld was van de vorige 
avond was dit al lang en breed voor-
bij en bood zich opnieuw een puike 
zeildag aan. Buiswater en golven ko-
men de kuip in, alles werd nat. Die 
middag zou de wind nog verder aan-
sterken, iets waardoor we in een ver-
standig moment (te weten: afwezig-
heid van RUM) besloten iets eerder 
terug te keren.

D
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Bankroet met plezier

Bam, het jaar zit er al weer 
bijna op! Wat is dit prAChtige 

jaar toch snel gegaan. Waar we 
in de vorige Supremum nog uit-
gebreid de winterse setting van 
het Hamsterballen on ice be-
spraken, is het inmiddels hartje 
zomer en komt het einde van 
het ACademisch jaar met rasse 
schreden dichterbij. En dat be-
tekent dat de traditionele afslui-
ter, AC Karten, er weer aan zou 
komen. Echter ging dat feest tot 
spijt van velen dit jaar niet door, 
dus moest er een plan B uit de 
hoge hoed getoverd worden.

Na lang vergaderen en pizza eten 
vonden wij het een leuk idee om de 
GEWIS ruimte tijdelijk om te toveren 
tot een casino. Geen echte natuur-
lijk, maar wel met felbegeerde prij-
zen zoals Toblerone. Vier tafels wa-
ren opgezet, geleid door in colberts 
gehulde AC’ers. Aan de tafels werd er 
verhit blACkjACk, roulette en Texas 
Hold ‘m poker gespeeld. Er werd (on-
der het genot van een borrelnootje 
en biertje) vol overtuiging, gecalled, 
geraised en “Rien ne va plus” geroe-
pen, en fiches werden vol spanning 
over tafel gesmeten. Er werd all-in 
ingezet, en in een enkel geval 36 
keer de inzet uitgekeerd. Een enke-
ling zette zelfs een zonnebril op om 
zijn pokerfACe te beschermen, maar 
aan zonnebrillen zijn we bij de AC de 
laatste tijd wel gewend geraakt.

Ondanks het feit dat velen van ons 
vakken in de kansrekening en sta-
tistiek volgen, bleek de gemiddelde 
GEWIS’er geen goede gokker (ten 

slotte geeft niets inzetten weliswaar 
de hoogste verwAChtingswaarde, 
maar het minste plezier). Daarom 
duurde het niet lang voordat de eer-
sten het beginbedrag van vijftig AC 
euro’s hadden verkwist. Gelukkig 
waren we hierop voorbereid, en had-
den we geldbedragen beschikbaar 
gesteld, tegen kleine opdrAChten. Zo 
hebben leden de smaak van een vol-
ledige teen knoflook of een volledige 
ui mogen waarderen, en de rest van 
de aanwezigen vervolgens zijn geur 
mogen waarderen. Ook is de kabou-
terdans flink geoefend en werden er 
spontane hardloopwedstrijden geor-
ganiseerd.

Gelukkig werd er ook nog wel wat 
gewonnen, en konden de deelnemers 
zich gaan vergapen aan de prijzen-
lijst. Voor ieder wat wils was er wat 
te krijgen: onder andere toblerone 
(zeer populair), badmintonrACkets, 
BAC muntjes en suikerspinnen 
stonden uitgestald op de prijzenta-
fel. Na een avond ACtief met geld te 
smijten waren alle prijzen verdeeld 
en konden we terugkijken op een ge-
zellige avond.

De AC is opnieuw in massa toegeno-
men, en dat komt niet alleen maar 
door het AC bACking panCAkes. Wij 
verwelkomen namelijk Kimberley 
Thissen als nieuwste AC lid. Voor 
dit jaar zitten de ACtiviteiten er weer 
op, maar we kijken er naar uit om 
volgend jaar weer veel spannende, 
ACtieve en vooral gezellige ACtivitei-
ten te organiseren. Hopelijk zien we 
jullie dan!
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Rick Staals drukt iets verkeerds af en rent naar de achterkant van de prin-
ter.
“Fuck, fuck fuck..! Ik weet niet wat het juist knopje is dus ik druk ze maar 
allemaal in!”

Aukje over niet naar een college gaan dat door een vervangende docent ge-
geven wordt: 
“Als het niet door Tanja Lange gegeven wordt is het niet duidelijk.”



Vorige editie hadden we een 
interview met de nieuwe 

Rector Magnificus van de Uni-
versiteit Tilburg, deze keer 
mochten drie van onze redactie-
lezen onze eigen nieuwe Rector 
Magnificus interviewen. Op deze 
pagina’s lees je het eerste deel 
van dit interview.

Bedankt dat u deze tijd voor ons 
heeft genomen. Kunt u onze le-
zers uitleggen wat uw rol op 
onze universiteit inhoudt?
Mijn rol; mijn functie hier is Rec-
tor Magnificus. Dit betekent dat ik 
eindverantwoordelijke ben voor alle 
academische zaken binnen de uni-
versiteit. Uiteindelijk ben ik dus ver-
antwoordelijk voor academisch on-
derzoek én onderwijs.
 
We willen u natuurlijk ook felici-
teren met het rectoraat. Het is 
een hele mooie promotie. Was u 
verrast toen u gevraagd werd?
Zeker, ja. Dat is niet iets waar je 
naartoe werkt. En ik vind het heel 
leuk om te doen.

Wat wilde u worden toen u klein 
was?
Toen ik klein was? Toen ik klein was 
wilde ik wel ingenieur worden. Zon-
der dat ik eigenlijk wist wat het was. 
Dat had alles te maken met het feit 
dat toen ik klein was, mijn ouders in 
Den Bosch woonden, en mijn opa en 
oma in Eindhoven. Wij kwamen dus 
vrij regelmatig naar Eindhoven, en 
mijn vader vond het wel indrukwek-
kend om hier over het terrein heen 
te rijden. Zoals ik ook tijdens de Dies 
Natalis al zei, tijdens de lichtjesroute 
gingen we altijd nog even langs de 
TU Eindhoven, dus kwamen we wel 
vaker hier terecht. Dat was voor mij 
toch wel heel spannend als klein jo-
chie, van een jaar of zes, zeven, al 
die grote gebouwen bekijken. Op de 
een of andere manier heeft dat in-
druk op mij gemaakt.

Overigens dacht ik daarna, op de 
middelbare school: “Nee, weet je 
wat? Ik ga geneeskunde studeren!”. 
Het is eigenlijk een beetje toeval dat 
ik hier terecht ben gekomen, want 
ik was uitgeloot de eerste keer. De 
tweede keer ben ik ingeloot, maar ik 
vond het hier zo leuk dat ik hier ben 
gebleven. Dus ik ben een beetje toe-
vallig hier terecht gekomen wat dat 
betreft.

Ik ben hier werktuigbouwkunde 
gaan studeren, omdat mijn vader 
werktuigbouwer was. Daarnaast 
deed ik hier mechanica en een stuk-
je aan biomechanica. Dat waren al-
lemaal onderwerpen die mij trokken 
op dat moment, en toen ben ik zeg 
maar zo de werktuigbouwkunde in-
gerold. En  daar ben ik ook gebleven, 
ik vond het heel erg leuk dus ik had 
het heel erg naar m’n zin ook.

U wilde dus niet politieman of 
brandweerman worden?
Nee, nee, nee, nee.

Dat horen we niet vaak!
Om het weer terug naar de TU 
te halen; Wat heeft u zoal op de 
eerste dag als rector gedaan?
Dat was voor mij natuurlijk niet zo 
groots. Ik had uiteraard mijn oude 
kamer opgeruimd, en was hier inge-
trokken. Dat is wat ik de eerste dag 
gedaan heb.

Was dat een beetje een emotio-
nele gebeurtenis?
Nee, tegen de tijd dat ik daadwer-
kelijk Rector Magnificus was niet 
meer. Natuurlijk, ‘t Is moeilijk om 
je oude onderzoek los te laten. Ik 
had hele grote onderzoeksgroepen. 
In die groepen hadden we 40 men-
sen rondlopen. Een stuk of 20 pro-
movendi, en een stuk of 5 postdocs. 
Dus dát loslaten, da’s lastig.

Maar ik wist het al lang van te vo-
ren, dus dat proces van loslaten 

heeft zich natuurlijk in de maanden 
daarvoor onttrokken. Daarnaast heb 
ik een hele tijd samen met Hans van 
Duijn opgetrokken (mijn voorgan-
ger). Wat heel fijn was, moet ik zeg-
gen. Ik heb dan ook een hele leuke 
tijd met hem gehad. We hebben ook 
veel lol gehad, samen. Hij nam me 
bij wijze van spreken mee door dat 
hele bestuurlijke proces.

Dat losmaken waar je het over had 
dat is dus echt al veel eerder ge-
beurd. Dat had niet zo’n snijpunt op 
die ene dag.
 
U hebt dus best lang meegelo-
pen met Hans van Duijn, is het 
dan echt zo anders om rector te 
zijn vergeleken met het zijn van 
decaan?
Ik was geen decaan meer, he? Ik ben 
7 à 8 jaar geleden decaan geweest 
van de faculteit biomedische techno-
logie. Daarna heb ik 7 jaar lang een 
nationaal onderzoeksprogramma ge-
leid. En daarná ben ik hier tot rector 
verkozen.

Dat maakt het dus dat ik bij een deel 
van de lopende bestuurlijke activi-
teiten niet dagelijks meer betrokken 
was. Dus eigenlijk heb ik het hoe 
en wat van die lopende bestuurlijke 
activiteiten van het meelopen mee-
genomen. Dat was heel fijn, moet ik 
zeggen.

Is u in die periode dat u nog mee-
liep, toen u nog geïntroduceerd 
werd in het rectoraat, iets bijge-
bracht door uw voorganger wat 
u als een wijze les beschouwt? 
Iets waar u nog iedere dag aan 
denkt?
Nee, zo hebben we daarover niet ge-
sproken denk ik, maar er zijn wel 
een aantal dingen die een beetje 
impliciet gebeuren. Ik weet niet 
of híj dat nou gedaan heeft, maar 
ik denk dat voor alle dingen die je 
doet, geldt: “blijf dicht bij jezelf”. Het 
is heel moeilijk om te acteren. Dat 
houd je misschien een uurtje vol, 
misschien een dag, maar niet lang. 

Dat betekent dus bij alle dingen die 
je doet; als je dicht bij jezelf blijft is 
dat heel makkelijk vol te houden. Zo 
nu en dan moet je acteren, maar dat 
hoort er bij.

Wordt u nou heel erg anders aan-
gesproken? Merkt u dat er om u 
heen meer geacteerd wordt?
Wij zijn een universiteit waar ieder-
een tamelijk recht voor z’n raap is. 
Dat ben ik zelf ook, en ik heb nog 
niet meegemaakt dat mensen met 
een dubbele agenda allerlei dingen 
probeerden voor elkaar te poetsen 
ofzo. Dat zie ik eigenlijk niet gebeu-
ren. Dus in dat opzicht reageren 
mensen ook niet anders tegen mij 
dan voorheen. En ik hoop ook niet 
dat ze dat gaan doen, want ik wil 
graag de mening van mensen heb-
ben. Gewoon open, zeg wat je vindt. 
Dan kan je het er tenminste met el-
kaar over hebben. Je kunt het niet 
met elkaar eens zijn, dat kan na-
tuurlijk ook, maar zo kan je het er 
tenminste met elkaar over hebben. 
Dat vind ik wel het prettige van deze 
universiteit moet ik zeggen. De lijn-
tjes zijn vrij kort, ik ken veel men-
sen. En ik hoop nog meer mensen 
te leren kennen. Ik vind contact met 
studenten ook heel erg leuk, ook met 
jullie vind ik het gezellig.
 
Wij zijn hier ook gewoon maar 
als studenten bij de rector op 
bezoek.
Ja, nou, dat vind ik heel leuk. Ik 
vind dat ook wel heel prettig. Ik vind 
het fijn dat mensen als ze het ergens 
niet mee eens zijn of ergens onte-
vreden over zijn, of andersom, als 
ze ergens heel erg trots op zijn, dat 
ze dat gewoon met mij willen delen. 
Ook van de studenten uit vind ik dat 
heel erg prettig.

U heeft een hele tijd met Hans 
van Duijn meegelopen. Op welke 
manier is uw visie anders?  
Nou, ik heb natuurlijk een hele ande-
re geschiedenis dan Hans. Op zich-
zelf komen we uit ongeveer dezelfde 
tijdperiode. Hij is natuurlijk een jaar 
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of tien ouder dan ik, acht ofzo, maar 
ik denk niet dat ik heel veel andere 
muziek dan Hans draaide destijds. 
De voorkeur voor je muziek wordt 
op je 14e ongeveer vastgelegd. Heel 
bizar is dat, en ik weet eigenlijk ook 
niet of het waar is...

Maar mijn historie is natuurlijk heel 
anders dan die van Hans, omdat ik 
in een hele andere omgeving heb ge-
zeten. Ik ben gewend aan het werken 
met een relatief grote onderzoeks-
groep met veel promovendi, studen-
ten en staf. Zoals ik al zei een man 
of 40 in een groep. Aan de andere 
kant is Hans veel meer gewend aan 
werken met één of twee promovendi, 
voor een whiteboard te staan en daar 
formules uit te werken. Dus wat dat 
betreft is mijn historie totaal anders.

Ik denk dat ik net zoveel waarde 
hecht aan onderwijs als Hans, maar 
ik vind ook onderzoek ontzettend 
belangrijk. Hans vond dat ook al-
tijd, maar hij heeft pas in tweede 
instantie gedacht “hé, wacht even, 
maar het onderwijs is eigenlijk veel 
belangrijker, want we leiden men-
sen op”. Dat ben ik helemaal met 
hem eens, dus in dat opzicht is er 
eigenlijk geen verschil in zicht. Maar 
ik denk wel dat óm het onderwijs te 
kunnen blijven geven wat wij graag 
geven, met heel veel contact tussen 
docenten en studenten, móet je een 
groot stuk onderzoek doen. Anders 

ben je niet in staat dat soort onder-
wijs te geven.

En zeker in de wat meer technologi-
sche context, waar je ook kostbare 
laboratoriumtijd nodig hebt om stu-
denten überhaupt een stuk werk te 
kunnen laten doen, heb je ook een 
belangrijk stuk onderzoek nodig.
 
En hoe ziet u dan zo een veran-
dering voor u? Bijvoorbeeld dat 
de rol van student assistenten 
groter wordt in zo´n onderzoek 
of dat er meer geld in onderzoek 
zelf gaat?
Nou, het geld dat wij voor onderzoek 
krijgen is primair afkomstig uit aan-
vragen, die we extern vragen. Dus, 
als je kijkt naar het totale budget 
van deze universiteit: Ongeveer 200 
miljoen Euro krijgen we van de over-
heid - een stukje daarvan komt van 
jullie, dat is jullie collegegeld, maar 
dat is niet zo heel veel van het totale 
budget. Ter vergelijking krijgen we 
ongeveer 100 miljoen Euro vanwege 
onderzoeksgeld. Dat vragen onze 
medewerkers aan, door een voorstel 
te schrijven om geld te krijgen voor 
het onderzoek. Dat geeft aan hoe 
belangrijk dat onderzoek is. En ik 
denk, in tegenstelling tot wat som-
mige mensen misschien denken, dat 
onderzoek misschien wel belangrij-
ker is voor het onderwijs dan voor de 
onderzoeksresultaten als zodanig.
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Frank Wessels: “Het enige waar ik nooit ontevreden over ben geweest in mijn 
leven is mijn kak.”

Daan Streng tegen dronken Kit bij de ouwelullenpost: “Anne! Wat zei ik nou 
over het formuleren van zinnen!?”

Iggy: “Ze moeten mij niet in de buurt van wiskunde laten!”

Rick leest voor: “Wat is jouw favoriete seksblooper?”
Jim: “Nou, die keer dat ik uit Space Mountain lazerde...”

Ivo v H: “De lege verzameling is ook een deelverzameling.”
Stephan: “Van je moeders powerset.”

Arduin: “Als je een dokter bent wil dat toch ook niet zeggen dat je aids-
patiënt bent, toch?”
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Hey guys, SCIFI here. I can 
hear you asking yourself: 

who are they? There is only a 
select few of us, who actually 
know who SCIFI is made up of. 
These people consist of, but 
are not limited to, the people 
who have played in the SCIFI 
‘social’ beer pong. That was an 
event that happened on the 18th 
of March.  It was a fine day this 
day, it was a bit cold outside, 
and everybody was preparing 
for the exams. All in all, it was 
the perfect moment for a SCIFI 
activity. We had prepared the 
GEWIS room for a social even-
ing, and there was a ton of beer. 
This could only be good!

There were a total of 16 teams, 
namely: 2 guys 10 cups, the Landa 
Legacy, Team Krullenbol, Boschdijk-
kie 456, Social Pong Crew, yolo sweg 
360 no scope cups sniper, Martial 
Arts, N.I.E.T.B.H.V.S., FATASS, De 
pong prinsesjes, Lilo, TeamMalaka, 
Taste your bitter defeat, team Awe-
some, and Taylor Swift Polynoom. 
The night began slowly, at 18:30, 
when the pizza was done. Slowly 
but surely though, the teams began 
to feel the Ballmer peak approach-
ing, and the spectacle was edging 
towards the apex of the evening. As 
teams began to drop out of the tour-
nament, the tension started rising. 
Tables gathered more viewers, and 
screams coming from GEWIS were 
heard all throughout the Metaforum.

The final was played between teams 
The Landa Legacy and Taylor Swift 
Polynoom. As the bell rang, and the 
teams began to play, it was clear 
very quickly that these teams were 
very well balanced. After the time 
limit was passed, the game was a 
draw, and two minutes was added 
to the time. We thought that team 
The Landa Legacy would win, be-
cause this team was able to put in 

a ball before the time limit passed, 
but team Taylor Swift Polynoom was 
able to even the score. The final had 
come down now to a sudden death.

All of a sudden, the whole group 
knew what had happened. The even-
ing had been going for a couple of 
hours now, and the teams had more 
than a couple of beers at the time 
of the final. As soon as the sud-
den death phase had started, both 
teams came to the epiphany that the 
Ballmer-peak had long been passed, 
and the throwers were in no place 
to accurately throw a ping-pong ball 
at anything. After a lucky shot, team 
Taylor Swift Polynoom won, and 
they got to be mentioned in this Su-
premum edition.

However, I would like to think SCI-
FI won this evening as well. It was 
a very nice evening, and everybody 
had a lot of fun. It was great fun 
organizing the event, and we’ll defi-
nitely do so again next year.

I would like to urge you, the reader, 
to come to our next event, which is 
organized in collaboration with GE-
LIMBO, this is a quiz, on the 26th of 
May. Come there, and find out who 
we really are!

BALLMER PEAK:
A supposed “peak” in programming 
ability caused by alcohol. The term 
was coined by an XKCD web comic. 
The phrase is in reference to Micro-
soft CEO Steve Ballmer, who gener-
ally acts pretty crazy, much like an 
angry drunk, and hence the alcohol 
joke.





Dit jaar was het eindelijk weer 
eens tijd voor een BAC lus-

trum. Velen waren verbaasd dat 
wij een lustrum van woensdag 
tot en met woensdag organiseer-
den. Mensen gebruiken normaal 
het weekend om uit te rusten 
maar werden nu door middel van 
groepsdruk verplicht aanwezig 
te zijn bij de zaterdag BAC Vlees-
ontbijt, -lunch en -dinerborrel.

Maar voordat we op de zaken vooruit 
lopen, laten we bij het begin begin-
nen. Zoals eerder verteld begon het 
BAC lustrum dit jaar op een woens-
dag met de BAC Brand bevrijdings-
dag. Op deze dag vieren wij, door 
middel van het drinken van Brand, 
dat wij tegenwoordig Grolsch drin-
ken. Gelukkig is het ook dit jaar 
weer gelukt.

Vervolgens gingen wij op donderdag 
verder met de welbekende Duitse 
borrel. Deze dag kwamen we weer 
zonder worst en sauerkraut te zitten 
helaas. Verder zijn er wel veel pullen 
verkocht en is er veel bier gedron-
ken. Ook hebben vier mensen laten 
zien dat zij toch duidelijk het beste 
‘ad-estafette’ team zijn van GEWIS: 
ongeslagen kampioen na negen uit-
dagers.

Vrijdag was van oudsher een borrel 
die gedraaid werd door de oud-BAC. 
Dit zijn de mensen die vroeger de bar 
bemanden maar nu een burgerlijk 
bestaan leiden.

Zoals al eerder vermeld werd er op 
zaterdag de BAC Vleesontbijt, -lunch 
en –diner borrel gehouden. Dit was 
een groot succes waarbij er twaalf 
uur lang bier is gedronken en vlees 
gegeten. Tevens zijn er af en toe wat 
blikken Schultenbräu gekopt.

Op zondag kon men een beetje tot 
rust komen en voorbereiden op de 
SSSBB, de Super Spannende Spe-
ciale Bieren Borrel, waar ontzettend 
veel speciale bieren zijn gedronken. 
Daarop volgde de excursie naar Van 
Moll, hier proefde men speciale bie-
ren onder het genot van verschillen-
de verhalen over de desbetreffende 
bieren. Hierna werd er nog even na 
geborreld op de Borrel XL.

Last but not least was er de Na-
BorrelBorrel waar bij de BAC opeens 
een stuk of 70 feuten had en deze 
werden opgeleid bijvoorbeeld door 
een dweilcursus. Verder werd er ge-
dronken uit pitchers en beugels.

Het was een zeer geslaagde week 
waarbij enkele biertjes gedronken 
zijn!
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In 1983 I started studying Com-
puter Science at Twente Uni-

versity, which was still a techni-
cal university at that time. My 
goal was to become an engineer, 
which I still see as the most use-
ful academic degree. In retro-
spect, I did regret not going to 
Eindhoven, as it certainly was, 
and most likely still is a better 
place to study Computer Sci-
ence.

My primary desire was to create im-
pressive, functional and reliable sys-
tems like only engineers can make 
them. And indeed, I could and can 
create anything, varying from pro-
cessor designs to operating systems, 
communication protocols and user 
programs and I still like doing that 
a lot.

There was and unfortunately still 
is only one annoying problem. It is 
extremely hard to make the software 
correct. Using extensive testing we 
can make software that works most 
of the time. But we all have the ex-
perience that even seemingly reliable 
software acts weird at times. Deeper 
analysis shows that all software is 
infested with bugs, typically more 
than one per 100 lines of code. Only 
those bugs that are easily noticed by 
use or tests have been removed.

With this experience I decided to de-
vote my life to finding ways to im-
prove the quality of software. Initial-
ly, I was convinced that we should 
mathematically prove the correct-
ness of software. But currently, I 
believe this is insufficiently effi-
cient. Behavioral modeling, model 
checking and automated reasoning, 
where tools prove the correctness of 
the software, are far more effective. 
Some people reject these techniques 
on the ground that they are only ap-
plied on restricted instances of the 
software. I counter this claim with 

my own finding where model check-
ing even uncovered errors in com-
puter checked correctness proofs.

During my lifetime, I saw model 
checking grow from non-existence 
to a very effective tool. The biggest 
challenge at the moment is to pro-
vide these techniques to the soft-
ware engineers currently working in 
the field. There are two major prob-
lems to achieving this. Most software 
engineers are quite happy with their 
current way of working. The soft-
ware adds so much value to their 
products that customers keep buy-
ing their products and accept those 
rare errors and quirks.

The second problem is that virtually 
all software engineers do not have 
the mathematical maturity to quick-
ly understand modal logics, software 
modeling and model checking. Some 
of them still recall physical modeling 
using differential equations and con-
trol theory. But this is so different 
from logic and discrete math that 
they are unable to make the switch.

Convincing people to do the right 
thing is even more challenging than 
making a program that always works 
correctly. But hopefully we can 
achieve this in the years to come. I 
hope that within my lifetime, we can 
change the world, where our fellow 
engineers will look to us software en-
gineers in envy, saying: “Wood will 
rot, iron will rust, and engines will 
wear out. But software always saves 
the day, and we would be lost with-
out it”. 

Thijs Ledeboer
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Opperhoofden

Dit was het dan alweer. Twee 
jaar in de OuderDagCommis-

sie. Wat een leuke tijd en wat 
een mooie ervaringen! Het wa-
ren twee mooie vrijdagen met 
extreem veel ouders, die het 
vaak maar erg moeilijk vonden 
wat wij hier allemaal doen. Met 
een lach en een traan geven we 
ons ODC-stokje door aan de vol-
gende generatie.

Maar laten we beginnen bij het be-
gin en dat is ons even voorstellen. 
Mijn naam is Levi en ik ben Celine. 
Ik, Levi, ben door Ingmar in de Ou-
derDagCommissie gevraagd. Hij zei 
dat het een coole commissie was en 
dit maakte mij erg enthousiast! En 
ik, Celine, zat gezellig in een café op 
stratum, toen Emma mij vroeg of een 
commissie niet iets voor mij was. In-
gmar was namelijk nog op zoek naar 
leden voor de OuderDagCommissie, 
ik kon hem een berichtje sturen als 
ik interesse had, en dit had ik!

En zo kwamen we terecht bij de ODC 
interessemeeting. We zaten daar sa-
men met Ivo Stoepker, Danny van 
Kronenburg en de twee opperhoof-
den Rik Rutjens en Ingmar Wester-
hof. Ja, je leest het goed: ‘opperhoof-
den’. Je vraagt je nu vast en zeker af: 
“Wat mag dat dan wel niet zijn? Is 
het een soort voorzitter?” Nee, opper-
hoofd zijn is hele andere cake! Daar-
om zullen wij dit jullie even haarfijn 
uitleggen.

Opperhoofden houden ten eerste 
het overzicht van wat er allemaal bij 
komt kijken op zo’n ouderdag waar je 
niet een-twee-drie aan denkt. Denk 
daarbij aan het regelen van docen-
ten en decanen, het fixen van genoeg 
pennen en papier voor het practicum 
en het inlichten van de bewaking dat 
er een kudde ouders over de vloer 
komt. De opperhoofden zullen deze 
taken niet uitvoeren, maar alleen 
vertellen aan de commissie zodat zij 

zelf actie kunnen ondernemen. Zo 
ervaren de leden hoe het is om ver-
antwoordelijk te zijn voor taken en 
voor het uitvoeren ervan, zodat ze 
later makkelijker in een grotere com-
missie goed kunnen functioneren.

Ten tweede houden de opperhoof-
den in de gaten dat alle taken op het 
juiste moment volbracht worden. 
Denk hierbij aan het reserveren van 
zalen (dit moet zo snel mogelijk) en 
het bestellen van broodjes (dit moet 
pas in de week vóór de ouderdag, zo-
dra de inschrijfdeadline voorbij is).

En als laatste delen de opperhoof-
den al hun ervaringen en tips van 
de ouderdag van het jaar ervoor. Dat 
zijn verbeterpunten waar dit jaar op 
gelet moet worden. Een voorbeeld is 
het duidelijk melden aan de ouders 
dat de deuren onder in het MetaFo-
rum NOODDEUREN zijn die oorver-
dovend joelen als je ze openmaakt!!

Maar goed, om terug te komen bij 
ons verhaal: we zaten bij de interes-
semeeting en we kenden elkaar toen 
nog niet, met uitzondering van een 
enkele treinreis die we samen door-
brachten. De commissie werd opge-
richt met de eerdergenoemde perso-
nen met ons als voorzitter (Levi) en 
penningmeester (Celine). Hierdoor 
moesten we natuurlijk veel samen 
regelen en zagen we elkaar regelma-
tig.

Na al die weken voorbereiden voor 
de ouderdag was het dan bijna zo-
ver. Nog even de boodschappen doen 
en dan waren we er klaar voor. En 
nu willen we even stil staan bij deze 
boodschappen die gedaan moesten 
worden. Wij twee waren de gelukki-
gen om deze boodschappen te mo-
gen gaan doen. Nou, boodschappen 
doen, wat kan daar nou leuk aan 
zijn? Volgens ons ENORM VEEL! 
Mits je het natuurlijk op de juiste 
manier doet. Wij zullen dit even toe-

lichten. Bij de Jan Linders konden 
we veel niet vinden of was er niet 
genoeg van, waardoor we elke keer 
door de helpende medewerker op-
nieuw een ‘prettige dag nog, he!’ kre-
gen toegewenst. Vervolgens stonden 
we met een kar vol cake, melk en an-
dere spullen klaar om af te rekenen, 
waar we erachter kwamen dat we 
nog naar de action moesten…. met 
al deze spullen. Oeps!

Na deze ietwat klungelige voorbe-
reiding verliep de ouderdag zelf erg 
goed! We hadden een leuke dag met 
een goede opkomst van ouders.

Na deze ouderdag was het tijd voor 
een nieuwe commissiesamenstel-
ling. Rik en Ingmar zouden de com-
missie moeten verlaten en opgevolgd 
worden door twee andere commis-
sieleden. En wie werden hier blij mee 
gemaakt? Wij! Aan ons dus de taak 
om vier nieuwe leden te gaan zoeken 
om de ouderdag te gaan organiseren 
voor 2015.

Toen eenmaal de nieuwe commissie 
opgericht was, moesten we allebei 
nog even wennen aan onze nieuwe 
functie. We moesten nu niet zozeer 
opgedragen taken uitvoeren, maar 
ze juist geven aan de nieuwe leden. 
Waaronder helaas de boodschap-
pen, die dus nu niet meer onder 
onze verantwoordelijkheid vielen.

Op de ouderdag zelf hadden wij en-
kel een aansturende rol, zodat alles 
zo veel mogelijk gedaan werd door de 
nieuwe leden en ze allemaal veel van 
de dag leren en wij ook twee goede 
opperhoofden opvoeden.

Toen kwam ook ons moment om de 
commissie te verlaten en het stokje 
door te geven… Na twee jaar deel 
te mogen zijn van een supertoffe 
commissie was dit natuurlijk een 
moeilijk moment in onze commissie 
carrière. Als het opperhoofdschap 
beschreven zou moeten worden in 
één woord, dan zou dit volgens Rik 
‘fabeltastisch’ zijn. Voor ons was er 
twijfel tussen ‘teamwork’ en ‘super-
tofheid’, maar aangezien wij toch 
met z’n tweeën zijn mogen we ook 
best twee woorden kiezen. Maar on-
danks ons afscheid hebben we wel 
een aantal dingen eraan overgehou-
den die wel zullen blijven; waaron-
der een klungelige, maar wel uiterst 
gezellige vriendschap!

Wij wensen de nieuwe opperhoof-
den, Ralph en Nicky, veel succes ko-
mend jaar en we hopen dat jullie het 
net zo cool vinden als wij!

Bedankt voor het lezen van ons 
stukje en nog een fijne dag he!
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(Op de consti van Van der Waals heeft het bestuur een cadeau met een label 
“GEWIS ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Van der Waals”)
Max (van Lucid): “Als wij ook een labelmaker hadden zou ik echt minimaal 
een uur per dag aan werktijd kwijt zijn.”

Wesley Brants: “Druk op B dan wordt je bal groter.”

Wesley kijkt naar een foto met GELIMBO in toga: “Zijn dat wijnvlekken?”

Laura Kuntze: Waarom is Bas al weg, vind hij de trein nou belangrijker dan 
zijn eigen dochter?
Marco van den Braak: nee waarschijnlijk dacht hij: de trein rijdt maar één 
keer en jij misschien wel vaker

Tijdens een college wordt de Macro-Micro-link besproken.
Laurens: “MACRO!”
Wesley: “POLO!”
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De les wordt gelezen

De zomervakantie staat weer 
voor de deur, voor de ene 

persoon is dat een zege, voor 
de ander wellicht niet Proble-
men als: “Wat doet ik met zo 
veel vrije tijd?”, “Welke festivals 
moet ik allemaal afgaan?” en 
“Hoe kom ik aan geld voor dit 
alles?” schieten als paddenstoe-
len uit de grond.

Het valt mij op dat er mensen zijn, 
waaronder ikzelf, die niet geweldig 
goed om kunnen gaan met een grote 
hoeveelheid vrije tijd. “Niet goed om 
kunnen gaan met” moet natuurlijk 
wel wat genuanceerd worden; daar 
waar normaal de tijd de vijand is 
van de hoeveelheid dingen die je ge-
daan moet krijgen, is die dreiging 
opeens verdwenen. Je hoeft niet nu, 
op deze avond, op te ruimen omdat 
je de rest van de week moet stude-
ren en verschillende afspraken hebt 
na al je colleges. Je hebt altijd nog 
de rest van de vakantie voor al die 
stomme dingen die gedaan moeten 
worden. En dat is een gedachte die 
laks maakt.

Maar als je dan toch tijd zat te be-
steden hebt aan willekeurige zaken, 
waarom zou je die tijd dan niet ge-
bruiken om een rijker mens te wor-
den? Er zijn genoeg boeken die je tijd 

waardig zijn en waarvan je nog het 
een en ander op kan steken. Boeken 
(bij voorkeur literatuur) hebben de 
kracht om je uit de wereld te trek-
ken om je er tegelijkertijd middenin 
te bevinden. Dankzij deze verplaat-
sing kun je de wereld beter van ver-
schillende perspectieven zien en dus 
beter begrijpen hoe een ander de 
wereld ziet, een van de bouwstenen 
voor empathie, wat voor mij een be-
langrijke karaktereigenschap is.

Persoonlijk denk ik dat film ook als 
een dergelijk medium kan fungeren, 
mits de uitgekozen film daadwer-
kelijk inhoud heeft, dus kijk liever 
naar een Franse of Spaanse alterna-
tieve film dan naar blockbusters als 
Minions.

Verder ben ik dan ook geen fan van 
het kijken van series (wellicht ben ik 
bevooroordeeld door de “blockbus-
terseries”, maar soit), met veel nut-
teloze opvullingen en als enige doel 
om te entertainen, in plaats van ver-
rijken.

Dus mocht je niks te doen hebben 
van de zomer, spit de boekenkast 
van je ouders door en zoek naar het 
goud dat daar verborgen ligt. Waar-
schijnlijk ligt er meer dan dat je 
denkt.
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GEWISSENSCHAFT

Als student heb je de kans om 
te reizen! Het is misschien 

een schrale troost in de tijd dat 
de subsidie aan de universitei-
ten schraler wordt en de eerste 
generatie zonder studiefinancie-
ring zich richting de inschrijfda-
tum begeeft, maar het is wel een 
troost waar je meer van kunt ge-
nieten dan die dagelijkse vijftien 
minuten in de bus.

Gelukkig blijft die heerlijke OV-pas 
bestaan, die niet alleen mogelijk-
heden voor je studie en zelfontwik-
keling biedt die je anders nooit zou 
hebben — studeren aan die univer-
siteit die net wat verder weg is, maar 
wel beter bij je past zou immers on-
betaalbaar worden — maar ook een 
hoeveelheid steden en dorpen bin-
nen Nederland ontsluit waar je bang 
van wordt.

Zelf ben ik het slag mens dat voor de 
inschrijving aan de TU ook het halve 
land al afreisde. Daarna is dat nog 
wel wat sterker geëscaleerd. Daarom 
in deze column een aantal tips voor 
degenen die zichzelf nog wel willen 
verblijden met een dagje leuke din-
gen op het moment dat je toch niets 
beters te doen hebt.

Een allereerste aanrader is het aan-
schouwen van de musea voorbij de 
horizon. hoewel het Van Abbe een 
prachtige collectie heeft, vooral voor 
de liefhebber van een stukje moder-
ne kunst, is er natuurlijk veel meer 
te zien in Nederland. En niet alleen 
binnen de muren van het Rijksmu-
seum of het Stedelijk in Amsterdam: 

ook het Groninger Museum of het 
Drents Museum in Assen hebben 
geregeld prachtige dingen te bezich-
tigen. Laatstgenoemde had het afge-
lopen jaar bijvoorbeeld een tijdelijke 
tentoonstelling over schilderkunst 
en beeldhouwwerken in de voorma-
lige Sovjet-unie, en had hiervoor in 
Assen een authentiek Lenin-beeld 
van negen meter groot laten neer-
zetten. Een beeld dat — kleine side-
track — normaal gesproken overi-
gens om onduidelijke redenen in het 
Groningse dorp Tjuchem (304 inwo-
ners) staat. Wederom een toplocatie 
om even een bezoekje per spoor aan 
te brengen op het moment dat dat je 
ideologie is. 

Nog een suggestie? Het herleven 
van je jeugd. Op mijn verlanglijstje 
voor de komende maanden staat bij-
voorbeeld nog een bezoek aan Ma-
durodam in Den Haag, om eens te 
aanschouwen of dat nog steeds even 
leuk is als toen ik zes was. 

Naast dit alles is er ook gewoon nog 
de fantastische charme van het ver-
kennen van de delen van dit land 
die je anders niet zomaar gezien zou 
hebben. Dus pak gewoon die trein 
naar het prachtige Groningen, de 
eindeloze windmolens van Kinder-
dijk of het pittoreske Zaandam en ga 
zelf eens de stukken van Nederland 
ontdekken waarvoor grote groepen 
Japanners hun halve spaarrekening 
investeren. En doe het gewoon per 
trein en bus, eventueel ondersteund 
met een OV-fiets. Die drie euro kan 
er dan ook wel af.
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Frank al kijkend naar een foto van hem: “Ik lijk hier nog niet eens zo dron-
ken!”

Stephan over de EAPC:
“Ben je nu de opdrachten aan het printen? Dan zal ik even wegkijken. Of 
wacht, als ik nu zorg dat ik gediskwalificeerd word kan ik ten minste slapen 
dit weekend...”

Wesley B: “Ik was hem niet kwijt, ik had hem gewoon uit beeld geschoven”

Annebelle over nationale broer- en zussendag: “Waar was dat dan?”

Annebelle: “Nee ik heb geen heroïneverslaving, helaas.”

Jeroen vd V: “Als ik zou kunnen kiezen tussen in het verleden Hitler afschie-
ten of toch geen penningmeester van de AC worden, dan zou ik twijfelen.”
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Natalia Siderova: “A great partner can always send money.”

Ylona wil niet dat Staals nog een bestuur gaat doen.
Bor tegen Staals: “Je kunt ook bestuur van FSE én het WISO doen!”
Ylona: “Ja, of je kunt vrijgezel worden.”

Vincent K.: “Hoeveel heb je voor je nieuwe fiets betaald? Vijf euro?”
Jeroen vd V.: “Nee, tien euro want ik had geen vijfje.”
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(Fe)male: True/False?

Hi, my name is Kit. It is as 
easy as that and still it was 

the hardest thing to say only a 
few days back. And just because 
breaking through the binary isn’t 
something people like to do. 
People like to file other people 
into easily understandable and 
clearly marked categories, be-
cause breaking down the world 
into binary is something that 
makes the world understand-
able. But unfortunately, for some 
of us, our world and our feelings 
aren’t as simple as just true or 
false. Gender isn’t binary. There 
are as many genders as there 
are persons and we are all uni-
corns. 

To the right you can see the fantas-
tic Genderbread Person. You can see 
that it has an identity, expresses 
itself, has the possibility to be at-
tracted to others and it was born 
with some sort of sexual markers. 
And these things are interrelated, 
but not interconnected. An easy ex-
ample: anybody can be sexually at-
tracted to femininity. If your gender 
identity is male, you are heterosexu-
al. If your gender identity is female, 
you are lesbian. As you can see, the 
way we define the sexuality of a per-
son is defined by the gender identity 
they have, but we all know that any 
person can be attracted to feminin-
ity. Thus gender identity is interre-
lated with attraction, but it is not 
interconnected. And we can say this 
about any (linear) combination we 
create between the several aspects 
of a human. 

Unfortunately most of the world still 
thinks that gender is binary. We 
tend to raise boys with fire trucks 
and work benches and give dolls 
and kitchens to little girls. We tend 
to dress our boys in army greens, 
red and black and our girls into pink 
and pastels. Boys need to be tough, 

do not cry and wear pants. Girls 
have feelings, show emotions and 
wear dresses. We do not know what 
we need to do when a boy shows 
up at school with a Barbie doll and 
we are confused when a girl shows 
up with a toolbox. We think it is a 
joke when a boy runs around in a 
dress or skirt, and when a girl only 
wears baggy clothes and boxers she 
is a tomboy or insecure. And this is 
fundamentally wrong in our society. 
Why can’t a boy wear a dress and 
be taken seriously? Why can’t a girl 
wear baggy clothes and boxers and 
still be perceived as feminine? 

Right at this moment, I define myself 
as a pansexual genderqueer person. 
My biological sex is female. Some 
days I have a feminine gender ex-
pression and other days, I am more 
masculine. I do not like to be called 
he or she, but xe and they both 
sound really artificial and not right 
either. I prefer to be referred to as a 
person and not female or male. And 
yes, this is hard. Most of the Internet 
forms, membership databases and 
on-line surveys want to know if I am 
female or male. And as far as possi-
ble, I tend to boycott the forms that 
ask this. I try to teach people that 
there are also other options. But I 
cannot have an ``o’’ as gender mark-
er on my drivers license or in my 
passport. I cannot quit university, 
just because there will be a gender 
marker on my diploma. There are no 
check boxes and no toilets for my 
particular gender expression. Unfor-
tunate - but together, we can make 
a change. Create awareness, create 
gender neutrality. Let the university 
and the community know that gen-
der is a spectrum, not a 0 or a 1. Let 
us make the world a better place for 
every gender expression, for every 
attraction, for every single one of us.



A month and a bit ago, the first 
episode of BattleBots was 

aired on the American broad-
caster ABC*, and there was 
much rejoicing throughout geek-
dom. Since most of you are prob-
ably too young to have watched 
the original show back in 2000 
(although re-runs were shown in 
the Netherlands), I will dedicate 
these pages in the Supremum to 
explain to you what BattleBots 
is, and why it (and robot combat 
in general) is awesome. 

BattleBots is a robot fighting show, 
in which teams of roboteers build a 
remote-controlled “robot”** and then 
try to defeat the robots all the oth-
er teams have build in one-on-one 
battles. To defeat the other robot, 
the robots are armed with weapons 
ranging from lifting arms and flip-
pers (to flip the other robot over) to 
more destructive weapons like axes, 
crushing claws and heavy spinning 
discs with teeth mounted on them 
(look for “Hypno-Disc vs Roboged-
don” on Youtube for an example). 
The battles take place in the “Bat-
tleBox”, a purpose-built arena filled 
with hazards like spikes and saws 
that can pop up from the ground, 
sledgehammers that hit robots that 
come too close, and flamethrowers 
that can overheat or melt the inner 
electronics of the robots. To protect 
to audience from all this, and from 
the inevitable flying debris, the Bat-
tleBox is surrounded by walls of bul-
letproof Lexan.

BattleBots started way back in 1992, 
in the San Francisco Bay Area. Marc 
Thorpe, a special effects designer at 
LucasFilm, had build a remote-con-
trolled vacuum cleaner in his spare 
time. While it was a cool idea in 
theory, it kinda sucked in practice. 
Marc, who had been playing with 
the idea of a vehicular combat game 
show, decided to mount a chainsaw 

on his vacuum cleaner. After this, 
the world would be forever changed. 
Marc placed some ads in a couple of 
magazines (it was 1994, the internet 
was barely a thing) and it turned out 
there were some other people who 
were crazy enough to build fighting 
robots. After a couple of false starts, 
the first competition was held on Au-
gust 20, 1994. 18 teams, and more 
than 1000 people showed up for a 
full day of robot-destruction.

While it was obviously totally awe-
some, Robot Wars did not make 
a profit. In order to obtain enough 
money, Marc partnered with Sm:)e 
Communications (yes Sm:)e, with a 
:), the nineties were weird) who spon-
sored the competition. Sm:)e (God, I 
hate that name) in turn partnered 
with the British production com-
pany Mentorn who sold the idea for 
Robot Wars to the BBC. In the UK, 
Robot Wars (which was coinciden-
tally presented by Jeremy Clarkson) 
became better than the American 
version ever had been. The financial 
means of the BBC combined with 
the British tradition of middle-aged 
men tinkering with stuff in sheds, 
lifted robot combat to a higher level. 
The BBC also introduced the idea of 
House Robots: big, menacing, heav-
ily armed robots that prowled the 
arena and attacked any robot that 
came too close. Names like Sir Kil-
lalot, Sergeant Bash, and Matilda 
would forever after strike fear into 
the hearts of roboteers.

Meanwhile, in the US, things weren’t 
going great. Steve Plotnicki the CEO 
of Sm:)e (it looks worse every time 
I type it) wanted full ownership of 
Robot Wars, and decided that the 
grassroots shows that Marc and 
his friends were organizing were 
infringing on his property. In a 
classical Creative Person vs. Inves-
tor scenario, Marc and Steve went 
through a series of lawsuits which 

ended up with Marc being forbid-
den to organize any robot combat 
events that were not affiliated with 
Robot Wars. Eventually, some of the 
original competitors started compe-
titions called BattleBots, which, in 
the end, a judge deemed different 
enough from the original and which 
was picked up by Comedy Central.

Comedy Central’s BattleBots ran 
for five seasons between 2000 and 
2002, and during this time, the 
robots evolved from contraptions 
made of wood and old washing ma-
chine parts to titanium-clad death-
machines with diamond tipped axes 
and 500 psi pneumatic flippers. 
New weapon systems were designed, 
reigned supreme in the arena, and 
were turned obsolete by someone 
coming up with a clever defense 
mechanism, all in the course of a 
mere two years. “World Champi-
onships” were organized, in which 
British robots came over to the US 
to compete with (and more often 
than not, defeat) their American 
counterparts. It was an awesome 
thing to behold, and then, in 2002, 
it ended. The bots were deemed to 
be “perfectionized” and innovation 
had all but halted. As a result, the 
ratings dropped, sponsors left, and 
when Comedy Central decided they 

wanted to be a comedy-only chan-
nel, BattleBots was stopped. The UK 
show lasted a bit longer, but lack of 
innovation was a problem there as 
well. In 2004 the show was stopped 
by the BBC due to decreasing rat-
ings, the final two seasons being a 
shadow of its former greatness.

13 years is a long time, and technol-
ogy has greatly improved since the 
original show. Cheap micro control-
lers such as the Arduino allow for 
automation of functionality, allow-
ing the roboteers to focus on steer-
ing the robot. Motors and batteries 
have become significantly stronger 
and lighter, so robots are more pow-
erful while having more room for 
armor and weapons. I just binge-
watched the first five episodes of 
BattleBots and it’s just as awesome 
as it once was, way back in 2000. 
You should watch it too, you won’t 
be disappointed.

*For all my non-American readers, 
HD recordings of the show can prob-
ably be obtained through some other 
way, use your imagination.

**They’re not actual robots, more like 
armored remote controlled cars on 
steroids that can weigh up to 154 kg.
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It’s robot fighting time!
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Op de borrel in week 5, Renée (sjaars) over Landa: “Ik weet niet eens hoe hij 
heet!?”
Landa:  “En ik was nog wel je intropapa!”

Een website: “Saying that Java is good because it works on all platforms is 
like saying anal sex is good because it works on all genders.”
Martijn M:  “If you are bisexual and only want to learn one way to have sex, 
anal comes in handy”

Mensen spelen met oldschool rekenmachines.
Stefan: “Lol plus lol was toch haha?”

Emma: “Ik houd me nog niet zo bezig met me voortplanten. Ik heb het daar 
niet zo druk mee.”
Daan Roordink: “Ik heb het al druk genoeg met de AC!”

Op het GELIMBO pre-halloweenfeest krijgt Daan R. de tekst “IK = DAAN” op 
zijn hand bij de deurcontrole.
Daan: “Wat heb ik hier staan? I. K. is Daan? I. K? Wat is I. K.?
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Educational break

At the moment of writing my 
board year actually just 

passed. Despite that my vaca-
tion hasn’t started. Why? Be-
cause when most students take 
a well-deserved break, the edu-
cational system doesn’t. In this 
column I would like to elaborate 
a little about what is going on at 
a university during summer re-
cess.

Let me start with some of the things 
you might know about and gradu-
ally move to some more unknown 
topics. The first week of the summer 
period is a week full of grading. After 
the exams have been made, teach-
ers don’t have a lot of time to grade 
the students. One of the reasons for 
this is so the students can plan their 
vacation, and so students who will 
drop out during their first year have 
the chance to think about their next 
step.

Next up is the interim exam week, 
making exams and grading them 
once again. And all this goes along 
with the meetings of the Exam Com-
mittee. The Exam Committee has a 
few important meetings. As a lot of 
people tend to complete their Bach-
elor/Master around this period, they 
have a lot to go through. Especially 
this year where some people want to 

finish their Bachelor before August, 
due to financial consequences.

But this specific summer will mostly 
be the summer for teachers to de-
velop their new Master courses. To 
this moment we are still working to 
perfect the curriculum, don’t worry - 
it is finished, but to remain the TOP 
studies, we can’t take a rest. One of 
the pieces that still has to be per-
fected is the mandatory self assess-
ments, one of the pieces I have been 
able to test with some of you. These 
assessments are meant to help stu-
dents improve their professional 
skills, which should help them in 
their further career.

For some teachers however it might 
finally be an opportunity to get back 
to their research, which isn’t only 
greatly appreciated, but also nec-
essary for the educational affairs. 
Especially in the Master we like stu-
dents to get in touch with the new-
est research, so we need teachers 
who are actually doing the newest 
research.

And last but not least, also for peo-
ple involved with education it is a 
time to take a little break, and make 
sure to start with a fresh head in 
September.
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GEDWAAL

GEDWAAL was het eer-
ste gezellige weekendje 

weg van het prachtige 2015 
voor de sportieve en gezel-
lige GEWIS-leden onder ons.

Elk jaar tijdens GEDWAAL rei-
zen we af naar een idyllisch na-
tuurgebied om onze stappen in 
de sneeuw te vereeuwigen. Deze 
editie stapten we op de vroege 
zaterdagmorgen in de trein met 
eindbestemming Maastricht. 
Vanuit Maastricht snelden we de pas 
richting Valkenburg, gekleed in onze 
dikste winterjassen, warme sjaals, 
waterdichte bergschoenen en fleu-
rige mutsen.

Na een barre tocht van 25 km, vol 
hindernissen, goede gesprekken, 
mooie kloosters, slechte verhalen, 
pomphuisjes, koeien, mergelgrot-
ten, bankjes en bergen om Ruben 
van af te duwen, kwamen we aan 
in Ulestraten, waar wij de nacht 
zouden gaan doorbrengen. Na een 
overheerlijk bereid soepje om alle 
organen weer levensvatbaar te krij-
gen, genoten we van een welver-
diend flesje pils of flesje wijn. Onder 
het motto: als het bier op is gaan we 
slapen, zijn we uiteindelijk ook nog 
gaan slapen.

De volgende morgen na het lekkere 
ontbijt met spek en eieren staken 

we met z’n allen de handen uit de 
mouwen om alles op te ruimen van 
de vorige avond. De accommodatie 
netjes achterlatend zijn we weer op 
pad gegaan om onze ogen nog meer 
de kost te geven van het prachtige 
heuvelachtige Limburgse landschap. 
Uitgeput maar voldaan zijn we in 
Valkenburg op de trein gestapt rich-
ting het thuisfront om de verhalen 
van het spannende weekend te ver-
spreiden.

Alle deelnemers, kanjers, bedankt 
voor jullie gezellige aanwezigheid, 
goede verhalen en ongelimiteerde 
doorzettingsvermogen! Zonder jul-
lie, hadden we het bier nooit op ge-
kregen, maar was het vooral niet zo 
ontzettend gezellig geweest. Bedankt 
namens GEDWAAL15!

Tot volgend jaar!
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Henk: “Er zit hier een verschil: aan Jim zijn we gewend, Bor tolereren we.”

Rick: “Of ben je haar aan het versieren? ... Dat is een vrouw toch?”

Willem Mouwen tijdens BAPC training: “Je kent in NetBeans de shortcunt...”
Florian: “HA hij zij shortcunt!”
Jeroen van de Ven: “Past bij een shortdick!”

(In de trein van Berlijn naar Eindhoven)
Bor: “Wie zijn er voor Alex uit de trein flikkeren!”
(Iedereen doet handen omhoog)
(Random niet-GEWISsers doen hun handen omhoog)

Bor: “Hij lag op de wc Wout...”
Wout: “Ja dat is altijd de eerste plaats waar ik kijk.”
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Het is mij een waar genoegen...

Namens €4 heb ik het genoe-
gen om een stukje tot jullie 

te mogen richten over onze ac-
tiviteiten. Voor mij waren deze 
activiteiten nogal mysterieus 
voordat ik lid werd van deze 
commissie. 

Om te kijken wat een buitenstaan-
der zou kunnen leren, heb ik de 
website van GEWIS geraadpleegd. 
We staan tussen de andere commis-
sies als €orporate €ommunication 
and €ontact €ommittee. Onder het 
kopje staat vervolgens: “commissie 
die de Commissaris Externe Betrek-
kingen assisteert bij zijn functie en 
helpt dus mee met het onderhouden 
van de relaties met bedrijven en het 
organiseren van gesponsorde eve-
nementen.” Ik vond het vrij interes-
sant om te leren dat ik blijkbaar een 
man ben, of dat de commissie mij 
komend jaar niet helpt. In ieder ge-
val: als je de omschrijving nog steeds 
een beetje vaag vindt, lees dan voor-
al verder voor een paar voorbeelden 
waar €4 mij hopelijk komend jaar 
mee ondersteunt.

Een van de activiteiten die €4 mo-
gelijk maakt is de eerstejaarsexcur-
sie voor de studenten Technische 
Informatica. Voor de studenten van 
Technische Wiskunde die nu den-
ken ``Eerstejaarsexcursie? Wat is 
dat?’’ zal ik dit iets verder uitweiden. 
De eerstejaarsexcursie is een be-
zoek aan een tweetal bedrijven met 

als doel de studenten een blik te ge-
ven in het soort werk dat ze “later” 
kunnen gaan doen. Meestal zijn dit 
twee verschillende soorten bedrij-
ven om een breder beeld te geven. 
Op de dag zelf krijgen de studenten 
een presentatie van het bedrijf en 
een rondleiding. Het is mogelijk dat 
de studenten een case krijgen om 
in een groepje op te lossen en soms 
is er een borrel achteraf. Ik ben zelf 
meegegaan dit jaar en ik moet zeg-
gen dat ik het best tof vond. Stiekem 
wil ik dus ook een eerstejaarsexcur-
sie voor studenten van Technische 
Wiskunde, maar ik heb momenteel 
nog geen idee of dit mogelijk is.

Verder werken we ook met onze com-
missie aan het sponsordocument, 
een bestand waarin we GEWIS aan-
trekkelijk maken voor de bedrijven 
die ons sponsoren. Dit document is 
gebaseerd op de lay-out van de Su-
premum van lang geleden, dus het is 
hoog tijd dat deze een keer een up-
date krijgt.

Tot slot zoeken we bijvoorbeeld naar 
sponsoring voor de lounge. We wil-
len hier bijvoorbeeld banken in heb-
ben staan. Dan sponsort een bedrijf 
de bank, in ruil waarvoor dan hun 
logo op de bank komt. Ik hoop dat 
dit onze activiteiten wat verduide-
lijkt. Zijn er nog vragen, suggesties 
of opmerkingen, dan kun je altijd 
mailen naar €4@gewis.nl.

Leroy V
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Gevaar zit overal

Nu ik dit schrijf zitten we al-
weer aan het eind van een 

mooi collegejaar. Een college-
jaar waarin B.O.O.M. weer actief, 
groen en veel buiten is geweest. 
Niet alleen actief, maar ook ge-
vaarlijk. Ik hoor nog geregeld 
een aantal van u klagen over het 
feit dat we op de koudste dag 
van het jaar buiten zijn gaan bor-
relen, aangezien sommigen bang 
waren dat de tenen eraf zouden 
vriezen.

Dit jaar hebben we ook weer een ac-
tief weekend neergezet. Deze keer 
in Limburg (oftewel Duitsland), bij 
een rustige camping, waar men vre-
dig kon sterven na het eten van de 
beruchte pastasalade. Gelukkig is 
er ook dit jaar niemand gestorven, 
maar dit biedt nog geen zekerheid 
voor de toekomst. Want gevaarlijk is 
het wel zo’n weekend.

Iedereen was gelukkig heel erg alert 
tijdens het grot biken, waardoor 
deze activiteit in één woord samen 
te vatten is: BUKKEN! Bukken, buk-
ken en nog meer bukken. Natuurlijk 
was niet iedereen even goed in het 
bukken en werden de hoofdjes nog 

vaak gestoten aan de bovenkant van 
de grotten. Het was dan ook maar 
goed dat iedereen een helm op had.

Het weekend was ook gevaarlijk 
door de grote hoeveelheden alcohol 
die genuttigd werden in de hete zon. 
Ja ook dit jaar was het weer heerlijk 
weer, sommigen van ons zijn net niet 
levend verbrand.

Het toppunt van gevaar was niet het 
racen met de rolstoel, maar wel het 
geven van een handboog aan Sako 
en het geven van een kruisboog aan 
Leroy. Sako miste vooral het doelwit 
zo erg, dat de terugkaatsende pijlen 
gevaarlijk door het publiek vlogen. 
Een nieuwe hashtag was geboren: 
#slechterdansako. Leroy kreeg het 
voor elkaar om in de muur naast 
hem te schieten wat 90 graden van 
het doelwit verwijderd was. “Oops” 
werd er gezegd.

Al met al weer een geslaagd weekend 
waarbij uiteraard iedereen het heeft 
overleefd. Hopelijk kunnen we deze 
trend doorzetten en er komend jaar 
weer een mooi groen en actief colle-
gejaar van maken.
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Myrte: “D’r was iemand die echt heel sterk reageerde op ieder scheldwoord 
dat er voorbij kwam.”
Stephan: “Dan zal hij wel van boven de rivieren komen, anders is kut toch 
wel het gewoonste dat je in je mond neemt.”

Patricia: “Dus Levi, het is een heel goed idee om het een keer met rechts te 
gaan doen!”

Bor: “Ik kan met mijn blote handen nog wel PDFjes openen!”

Stephan over het infimum met Laura en Ivo: “Maar met rechts kan hij het 
een stuk harder en sneller! Zo ja zo ja zo!”
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Something Smells Funny

At the moment of writing, 
the fourth quartile has just 

passed and we are all taking our 
well-deserved holiday. However, 
while you are reading this, hope-
fully on a sunny beach or be-
sides a cool pool, it doesn’t hurt 
to look back on the last months 
of the year. Don’t worry, we will 
skip the exams, and cut right to 
the chase; June the 12th! 

This date was the date of our last 
GETAART dinner. And this was 
a special one. For the last dinner 
of the year, we organized a Sushi 
Workshop! Under the guidance of 
Yew Ghong Wong we were able to 
make the most delicious sushi.

Everything was already taken care 
of. The rice was cooked, the tables 
were set, and the fish was bought. 
Joe Joe prepared some nice recipes 
which we were able to make with the 
ingredients he bought. There was 
the option to make Nigiri, a bulb of 
rice topped with a sweet shrimp, or 
we could use tuna, cucumber, avo-
cado and nori (seaweed sheets) to 

make rolls, bags and many more 
kinds of sushi. Everyone could do 
what they want with the help of Joe 
Joe and a bit of creativity. 

Of course, just making the sushi 
was only the beginning. As soon as 
a piece of sushi was finished, all 
the rubber gloves we wore for hy-
giene were taken of and the feast 
was ready to begin. The result was 
always surprising. Some things were 
more delicious than expected, oth-
ers were... different than expected 
due to a wasabi overload. But, most 
important, at the end of the night 
everybody had a filled belly and had 
a great evening making sushi.

We as GETAART want to thank 
Joe Joe for helping us in making 
this dinner possible. We hope this 
concept can be brought back next 
year. Because next year, you can 
as always expect delicious pies dur-
ing General Meetings and fun and 
“gezellige” dinners each quartile. We 
hope to see you next year, and we 
hope you have a great summer!
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• Monday November 23rd 2015 
SNiC-symposium 2015: Autono-
mIT 

• Wednesday November 25th 2015 
GEPWNAGE Board game jam 

• Friday December 11th 2015 un-
till Sunday December 13th 2015 
I.V.V Decadent Weekend 

• Tuesday December 15th 2015 
GELIMBO Dieszitting 

• Monday January 11th 2016 
“Weet ik veel” recording 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

The editorial committee asks ev-
eryone to collect as many infima as 
possible and submit them at gewis.
nl/infima. So does a teacher give a 
strange statement, your fellow stu-
dent babbles something hilarious? 
Please send them in today!
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The Supremum is the magazine of 
study association GEWIS and is 
published 4 times a year with a cir-
culation of 1800 copies. The Supre-
mum is distributed to all students 
and employees of the Department of 
Mathematics and Computer Science 
of Eindhoven University of Technol-
ogy.

Editorial committee
Alex Dings
Marloes Boswerger
Stephan van den Berkmorel
Jasper Landa
Wessel Sinnema
Mitchel Brunings
Mart Pluijmakers (editor-in-chief)

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

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

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

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

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

Technical information
Font.................  Bookman Old Style
Formatting  .... Adobe InDesign CS6
Printing  ......................... Gildeprint
Circulation ...................  1800 units
 
Thanks to
All writers for their articles, our 
sponsors and everyone else who has 
helped with creating the Supremum.
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