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We are excited to present you 
the first Supremum of the 

48th year. As always, you will find 
lots of articles in this magazine, 
written by your fellow students. 
In particular, in this edition, you 
will find the first chairman’s note 
from our new chairman, intro-
ductions by board members, an 
article from two freshmen about 
their experiences of their intro-
duction week, and more. You 
will also find the second part of 
the interview with the Rector 
Magnificus of the university. 

As this is the first edition of the 
year, for some of you, this will be the 
first edition that you’ve ever read. If 
this is you, please read this edition 
carefully, as this can be a great first 
step of getting to know the active 
members, and maybe also get active 
yourself.

By the way, did you know that you 
can write articles for this magazine 
too? For example, you could tell us 
about your side-job. Or you could 
write about that interesting hobby 
you have. Or something else that 
you think is interesting. Just mail 
us at supremum@gewis.nl. The pos-
sibilities are endless!

But some of you will want more. Did 
you know you can also join the Su-
premum committee? If you are inter-
ested in learning how to publish a 
magazine, enhancing your language 
skills, or just want to read articles 
before everyone else, please ask one 
of us, or mail us at supremum@ge-
wis.nl.

I hope to receive lots of articles you 
will write in the future!



Another year has passed, and 
as this happened, also a 

new board has been installed. 
As chairman of this board, it is 
my honour to be able to speak to 
you directly in this Chairman’s 
note. Introducing myself will be 
done further on in this magazine, 
so if you want to know more 
about my life or of one of my fel-
low board members, please feel 
free to read that too!

So, as another year has passed, a 
new year has started! As every year, 
a gigantic new group of freshmen 
takes a new position within GEWIS. 
And of course, the previous first year 
students have grown to be second 
year students, etcetera, etcetera. For 
Computer Science and Mathematics 
students, it takes some time to get 
used to this ‘enormous’ change. No 
less than 6 freshman committees 
have started this year and they will 
hopefully enlighten us with great 
new activities.

Because that is what next year will 
bring; a lot of new activities will 
take place, as well as the great ac-
tivities that have already proven 
themselves. Last August, the board 
has organised the very first  day for 
international (Erasmus) exchange 
students. This has been a very joyful 
day and still many foreign students 
know how to find their way to GEW-
IS on Thursdays or even the parties 
that are organised, like the Minion 
party. 

But there is more change going 
on, also on department level. The 
department hopes that the bache-
lor Data Science, a completely new 
study, will start next academic year 
(2016-2017). This cooperation be-
tween Tilburg University and Eind-
hoven University of Technology has 
been a request by the industry, as 
they are begging for Data Scientists; 

scientists that can cope with enor-
mous amounts of data. Using this 
data, they can draw conclusions 
to aid processes or clients of these 
companies. A huge step into the fu-
ture, which only our university has 
taken.

But also my life has undergone a 
gigantic change. As chairman, I am 
responsible for the functioning of the 
board, but I am also the public face 
of GEWIS. This means that I try to 
express GEWIS’ opinion in several 
meetings, either with the depart-
ment, the meeting with all study as-
sociations in Eindhoven, called our 
cousins, or during a WISO, a meet-
ing somewhere in the Netherlands 
with all our sisters: the Mathemat-
ics and Computer Science associa-
tions in the Netherlands. Last week, 
we had the 100th WISO, for which 
all former boards of all these asso-
ciations were also invited. You can 
imagine that this was quite a crowd-
ed meeting, where important issues 
were discussed, but where we also 
had fun together. That is what up-
coming year will be, a great year in 
which important discussions will 
take place, many diploma ceremo-
nies where I will represent GEWIS, 
but also a lot of fun, both with oth-
er associations to keep our bonds 
healthy, but of course also with the 
GEWIS members, during our great 
activities and parties. I hope to see 
you around at this association that 
means so much to me!!

Hallo allemaal, er werd mij ge-
vraagd een stukje te schrij-

ven voor In The Spotlight. Ik 
zal me even voorstellen, ik ben 
Bram Wieringa, eerstejaars Soft-
ware Science student en twee-
dejaars GEWIS’er.

Ik ben geboren op 31 januari 1997 
in het schone Heeze, vlakbij Eindho-
ven, dus ik wist dan ook al vrij vroeg 
in mijn leven dat ik in Eindhoven 
aan de TU wilde gaan studeren. Na 
een mooie 6 jaar op het Strabrecht 
in Geldrop VWO te hebben gedaan 
en steeds meer richting wiskunde te 
zijn gaan neigen, terwijl ik over in-
formatica ook steeds bleef twijfelen, 
was voor mij de keus makkelijk om 
het allebei te gaan doen. Nu bleek dit 
uiteindelijk toch iets moeilijker dan 
gedacht, en hier komt ook het twee-
dejaars GEWIS’er in het spel.

Vorig jaar ben ik begonnen met de 
combi Technische Wiskunde en Soft-
ware Science. Na twee zware kwar-
tielen besloot ik dat Wiskunde me 
toch niet zo lag en ben ik er dan ook 
per direct mee gestopt. Het volgende 
halfjaar werkte ik als vuilnisman en 
hing ik natuurlijk nog wel bij GEWIS 

rond wanneer het uitkwam. Ik was 
onder andere bij feestjes en activitei-
ten van EJC’s, waarvan ik van één 
nog steeds deel uitmaakte. Ook was 
ik af en toe eens bij een borrel en 
het actief weekend om mijn zuurver-
diende geld weer uit te geven. 

Dit jaar ben ik weer begonnen met 
Software Science en zal ik ook weer 
veel te vinden zijn bij GEWIS, voor-
namelijk bij de tweedejaars. Hoewel 
tot nu toe moeizaam, probeer ik toch 
langzaam mijn nieuwe jaargenoten 
te leren kennen. Hiernaast ben ik 
dit jaar lid van de GEDWAAL-com-
missie, waardoor er weer een gezellig 
winterwandelweekend wordt georga-
niseerd. En nog steeds ben ik wan-
nabe aspirant van het mooie dispuut 
B.O.O.M. Helaas zullen mijn echte 
aspiraties een jaartje uitgesteld moe-
ten worden tot ik, na twee jaar op de 
TU, hopelijk mijn propedeuse bin-
nen heb. 
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(Tijdens ProZac kroegentocht)
Alex: “... blij dat jij het ook vind!”
Jasper: “Ik meeil jouw dening.”
Jasper: “Dat klopt toch? Jawel.”

(In de opleidingscommissie over Arduino-processoren)
Roel Bloo: “Het is toch Arduin B.?”

Daan Streng om 9:50: “De eerste en ook waarschijnlijk laatste keer ooit dat 
ik eerder dan Sako bij GEWIS ben!”

Henk over een oninteressant lid: “Wie vindt deze man dan wel interessant... 
Oh wacht! Psychologen!”

Alex: “dit doet me vooral denken aan het moment dat ik een meisje haast 
borsten verbrand heb...”

Wesley: “Daar kwam een prop shit uit, dat wil je niet weten. Dus toen heb ik 
de slang er terug in gestopt.”
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In the Spotlight



What a pleasure for me that 
you are also reading this 

bit. I will use these words to in-
troduce myself, as I have also 
tried to explain what I do for 
GEWIS in the Chairman’s note. 
Roughly 21 years ago I was born 
in the great city of Rotterdam. 
After living there for 5 years, I 
moved to the small village of 
Schijndel. Indeed, this is the vil-
lage that has been bombed, as 
everybody actually knows it for. 
If not, please do not watch the 
movie New Kids, it will not make 
your life any better!

During the introduction week, my 
life at GEWIS already started. Jeroen 
van Oorschot, vice chairman when 
I was a freshman, convinced me to 
join a freshman committee (EJC). As 
treasurer of this committee, I had 
great fun, and I got to know a lot of 
people at GEWIS. I also used to or-
ganise the parent’s day and already 
then I thought of being part of the 

board myself, because how great 
would it be to guide this association 
through an entire academic year. 
This feeling only got stronger when 
I was part of more committees. For 
example, I have organized the Math-
ematical Olympiad, for which I tried 
to get companies to sponsor us as 
external affairs officer. During GEM-
OLD15 I got my first chairman expe-
rience and I got convinced that this 
was the spot I would like to have in 
the board. Luckily, this worked out, 
and here I am, what a great honour 
and experience!

Furthermore, I take great joy in 
playing baseball, which I play for 14 
years now. Last year I switched to 
playing in Nuenen. As the trainings 
are still planned during our great 
activities, it is always a challenge 
to combine the two, or to come up 
with excuses not to be there. As I 
also take great joy in talking (for a 
long time), and combined with that 
conversing, please do not hesitate to 
have a little chat! 

I hope to see you around at GEWIS!

As you might have heard dur-
ing our introduction talks 

in the Intro, I am the most hip-
ster-like person of the 34th 
board of GEWIS. I will not deny 
this, for my hobbies include 
collecting sneakers (and other 
shoes), and I’m a big fan of dry 
(or raw) denim – this is denim 
that is unprocessed, resulting in 
a unique colour fading (for more 
info on this, you can always have 
a chat with me, or take a look at 
my jeans :O). So, if you ever need 
advice on style, just shout! 

Furthermore, I try to do some sports 
when I have the time. Mountain bik-
ing is one of my favourite outdoor 
activities. Luckily, I live quite close 
to the woods, so I’m on a route in 
a minute. But mountain biking isn’t 
the only sport I like to do. With some 
pride I can say that I’m a member 
of FC Tsjernobyl, GEWIS’ very own 
futsal (indoor soccer) team! Cur-
rently we’re playing in one of the 

lower leagues, but we have plans to 
be in the major league in a couple 
of years. If you want to know more 
about this awesome pro-team, you 
should read this Supremum’s sec-
tion “Supremum Sport”, where our 
captain tells something more about 
FC Tsjernobyl.
Oh, I should move on to talking 
about my activities as a board mem-
ber. I am the secretary of GEWIS 
this year, which means that – next 
to writing pieces for magazines – I 
handle all the physical and digital 
mail that is sent to GEWIS. So, if you 
send a question, remark or anything 
else to board@gewis.nl, I will make 
sure it gets to the right person. Also, 
I manage the members administra-
tion,  and spend quite some time 
producing minutes of our meetings. 
Well, I’ve reached my maximum 
amount of words already, I hope you 
enjoyed my introduction!

Rik Rutjens

Hello everyone! My name is 
Ingmar Westerhof and I am 

the treasurer of GEWIS this year. 
This means that I do everything 
with money. I keep track of the 
money of GEWIS and I make sure 
that it is spent responsibly. Also, 
when a committee or a fraterni-
ty wants to organize something 
they hand in a budget and I will 
check whether the budget is 
correct and feasible. After an ac-
tivity I will check the reckoning 
and make sure it is all correct. 

I was born in Veldhoven, a place 
nearby Eindhoven (about 25 min-
utes by bike). The first one and a 
half years of my study I lived with 
my parents in Veldhoven and last 
year I decided to find a room in Ein-
dhoven. I now live at the Boschdijk 
at the same place as Rik (the secre-
tary). 

Besides my work in the board, I do a 
lot of other stuff. I’m a member of the 
fraternity GELIMBO and I’m part of 
the SNiC2015 committee. The latter 
means I’m part of organizing a very 
awesome symposium for around 
350 students. I also love to play mu-
sic. I play the piano and saxophone. 
With the saxophone, I’m also mem-
ber of a very awesome big band. I 
also used to play in a wind band but 
unfortunately I couldn’t combine my 
study with playing in the wind band. 
Besides that I do judo, where I have 
the 1st kyu (the brown belt). 

I also like to go to a party or a social 
drink (borrel) a lot so if you want to 
know more about my activities at or 
outside GEWIS, feel free to ask!

Ingmar Westerhof
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Sako: “Hierna is je mond helemaal naar plakkerig van binnen.”
Max G: “Mijn mond is best schoon hoor...”
Sako: “Wacht jij maar!”

Stephan: “Wesley wat is jouw faxnummer?”
Wesley: “Is dat niet hetzelfde als je huisnummer?”

Rick S: “Veldhoven is wel een beetje de Helmond van Brabant.”

Fredrique over aanbiedingen: “Ja ik ben gewoon de hele tijd gefrustreerd 
door die komkommers!”

Wesley: “Ik heb die donderdag een andere presentatie.”
Laurens: “Over die doos?”
Wesley: “Nee die heb ik al eerder”

Henk: “Hoe noem je dat ook al weer, het in een gesprek zo draaien dat alle 
partijen ruzie krijgen?”
Sako: “Dat heet voorzitten, Henk.”

Wesley: “Ach ja, Zeeland hè, lijkt allemaal op elkaar!”
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Dear reader, it’s time for an in-
troduction! My name is Wes-

ley Brants, and I’m 21 years old 
while writing but most likely 22 
years old when you are reading 
this. I live in Eindhoven, and have 
lived here or around Eindhoven 
all my life. This year, I will fulfill 
the position of Vice-Chairman!

Let me tell you a little bit about my-
self. I am currently a 4th-year Web 
Science student, and hope to finish 
my bachelor this year and start my 
master next year. I am not sure yet 
which master to pick, but most like-
ly it will be one here at the TU/e.

When I started here 4 years ago dur-
ing my introduction week, I already 
liked the ambience at GEWIS and 
hoped to spend a lot of time there. It 
didn’t quite work out like I planned 
during my first year, but the next 
year, I started changing this. I’ve 
joined the Information Team, which 
means that I work at the Informa-

tion Days. After this, more and more 
came into my life. The weekly so-
cial drinks and activities, but I also 
joined a lot of committees. I’ve been 
chairman of GETAART, I am a mem-
ber of €4, Intro15, GEMOLD16, and 
the Lustrum Committee. Also, I am 
busy becoming a member of GE-
FLITST at the moment. And to top 
this list, I now am part of the 34th 
board!

In my private life, I am a normal 
person who likes to hang out with 
friends, read a book, watch a mov-
ie or series, or play a game on one 
of my consoles. One strange love I 
have though is for the “bad” televi-
sion shows that, for example, RTL4 
and 5, SBS6 and MTV air. Looking at 
dumb, drunk Geordies after a long 
day of work really relaxes the soul if 
you ask me. 

If you want to ask me anything or 
just want to chat, come and talk 
to me! I always like to talk to new 
people. But don’t mistake me for my 
twin brother ;)

The people who paid atten-
tion during our introduction 

at the start of the introduction 
week might recognize me and 
know that I love Disney and like 
to climb things. For the people 
who did not pay attention or 
were not present: my name is 
Marloes Boswerger. I am the ex-
ternal affairs officer of GEWIS. 
It is my job to maintain contact 
with companies. Essentially this 
means that I will email, make 
phone calls and visit companies 
the whole year.

I am also a member of two commit-
tees, namely the Supremum and €4. 
For the Supremum I fix the adver-
tisements and the articles written by 
companies. For €4 I fulfill the role 
of chairman, since this committee 
helps me do my job. I am a member 
of the sorority ATHENA as well, so I 
love owls and like to bring out GEW-
IS’ more feminine side. 

I’m having an active life besides my 
activities for GEWIS as well. This 

includes (but is not limited to) hik-
ing in the south of Limburg. This is 
the best place in The Netherlands to 
do this, since this is the closest you 
can get to mountains around here. 
Which brings me to another activity 
I enjoy: snowboarding! This sport is 
quite a challenge for me, since I only 
started two years ago, and as a re-
sult I spend most of my time falling 
and getting up instead of actually 
snowboarding. 

During regular weeks I cannot hike 
or snowboard, so I try to go climbing 
or follow yoga classes at the Student 
Sports Centre. Last, but certainly 
not least, I like gaming. I own an 
Xbox One and I like to spend my 
evenings playing games like Destiny, 
Tomb Raider (the most recent one) 
and Life is Strange.

Let me know if you have any ques-
tions, would like to know more or 
just want to chat :) 

Marloes Boswerger

My name is Emma van de 
Vreugde. I am 21 years old 

at the moment of writing and am 
a fourth year Software Science 
student.

Originally I am from Vlissingen. This 
is a town near the sea in Zeeland. To 
be exact, this is the town where the 
train would end up in the sea if it 
would keep going for a hundred me-
ters. I lived there for about 18 years 
together with my father, mother, sis-
ter, our parakeet and my Guinea-pig 
Frederik (alias Freddie). Freddie is 
black, with brown spots, but he is 
turning grey because he is old. I also 
had several hobbies and practiced 
sports. I practiced gymnastics for 
several years (which I quit, because 
after ten years I was still not able 
to do a handstand), jazz ballet and 
classical ballet. 
For slightly over three years now I 
live in Eindhoven. Since the start of 
my student career I have been an ac-

tive member of GEWIS. First in the 
freshman committee EJC13-1 and 
later in the ABC, JBC, several small 
committees and, of course, the won-
derful sorority ATHENA, of which I 
am one of the founders.

For the academic year 2015/2016 
I am also the educational officer of 
GEWIS. This means that my prima-
ry occupation is attending educa-
tion related meetings, but you can 
also find me often at GEWIS. That 
is mainly during daytime but also 
often in evenings, when there is a 
GEWIS activity and you can find 
me almost always at the borrel. Be-
sides spending my time at GEWIS I 
also like to go spinning in the sports 
center and visit parties of other as-
sociations. That was about all about 
me. Hope to see you soon at GEWIS!

Emma van de Vreugde

Wesley Brants
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Studente TW: “Ik geloof dat Van der Meer het beoordeeld, dus we kunnen het 
maar beter zo vaag mogelijk houden.”

Jim over Arduin: “Dat is echt de meest Franse persoon die ik ken. Als je die 
vent een baguette en een petje geeft dan kan hij zo in de brochure van de 
Eiffeltoren.”

Jasper: “Oh dat was een vliegje. Ik dacht dat er een monster op me af kwam 
gevlogen!”

Alex tijdens het spel met ballen: “Jonge! Ik was jeu de boeules kampioen van 
de camping!”
Landa: “En ik was karaoke kampioen van de camping...”

Jasper Landa: “Je moet je vinger op je bal leggen, trekken in de richting die 
je niet op wil en dan gaat ie schieten.”

Iggy: “Ik kan echt acht uur lang genieten van mijn douche.”
Wesley: “Kan er een kwartier onder staan en dan heb ik nóg helemaal niks 
gedaan.”

Bor: “Dat is het Russische woord voor ja, wist u dat.”
Daan: “...”
Bor: “Dus eigenlijk heet jij Jan”
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Of ik een stukje wil schrijven 
over mijn zoon… Ja natuur-

lijk!

Vandaag, 29 ok-
tober 2015, is 
het exact 20 jaar 
geleden dat hij 
is geboren. Een 
piepklein man-
netje dat ons hele 
leven veranderde. 
Een vrolijk, soci-
aal, slim, en zeer 
eigenwijs ventje! 
Na een half flesje 
melk niets meer willen, en dan na 2 
uurtjes weer honger hebben natuur-
lijk… Pap eten met gewone melk? 
Nee dus. Sindsdien nooit meer melk 
gedronken. Ook de groene groente 
potjes waren opeens niet meer wel-
kom. Maar, logeren bij een vreemde? 
Geen probleem, hij logeerde bij alles 
en iedereen. Toen hij te horen kreeg 
dat er een broertje of zusje op komst 
was, zag hij het helemaal voor zich 
om een zusje te krijgen. Toen zijn 
broertje geboren werd was hij zo 
gelukkig dat iedereen moest horen: 
ik heb een broertje en hij heet Max! 

Op vakantie gaan met Pim en later 
ook met Max was altijd een feestje. 
Wat heeft hij veel Griekse harten 
veroverd, zo’n klein blond manne-
tje was wel erg geliefd bij de Griekse 
bevolking. Regelmatig werd hij uit 
de buggy gehaald en “ontvoerd”; op 
Samos werd de bar gesloten om met 
Pim na zijn middagslaapje te zwem-
men, op Corfu mocht hij gewoon in 
de borsten van een flinke dame knij-
pen. Toen we gingen kamperen sliep 
hij al heel snel in zijn eigen tentje. 
Ook logeren bij een campingvriendje 
was natuurlijk geweldig.

En dan zijn er nog de  spelletjes, 
echt stapels hier in de kasten. Hij 
was en is nog steeds zeeeeeeer fana-
tiek! Heel irritant af en toe, omdat 
hij meestal wel iets bedenkt zodat 
hij kan winnen… Altijd op zoek naar 
een uitdaging. Toen kwam er een ad-
vies van een collega; laat hem ken-
nismaken met de scouting. Vanaf 
zijn 5e jaar als Bevertje begonnen, 
en tot op de dag van vandaag nooit 
meer weggegaan. En wat denk je 
van puzzelen, die konden we niet 
aangesleept krijgen. Hij ging ze op 
een gegeven moment ondersteboven 

maken… Niet verbaasd dus dat hij 
nu wiskunde studeert! Maar laat ik 
het allerbelangrijkste in zijn leven 
niet vergeten, BOEKEN!!! Het begon 
met voorlezen van Nijntje, Dikkie 
Dik en Jip & Janneke. Toen hij zelf 
kon lezen werden de boeken van o.a. 
de Kameleon en vele andere boeken 
versleten.

Maar ook stripboeken en Donald 
Duckjes zijn nog steeds populair. En 
toen kwam Harry Potter! Echt zijn 
ding! Pim heeft ze allemaal al vele 
malen  gelezen en is nu met de En-
gelse verzameling begonnen van de 

geïllustreerde exem-
plaren. Inmiddels in 
bezit van het eerste 
exemplaar (verjaar-
dagscadeautje). Nu 
zullen jullie denken 
dat Pim iedere dag 
in de bibliotheek te 
vinden is. Nou, niet 
dus… Hij wilt alles 
zelf hebben. Met als 
gevolg dat we eigenlijk 
de zoldervloer moeten 
verstevigen! Kortom, 
een niet zo heel las-
tige puber, en nu al 
een grote man! Geen 
tiener meer. En nu zit 
ik op zijn 20e verjaar-
dag dit stukje in mijn 

uppie te schrijven met z’n zelfgebak-
ken appeltaart, terwijl Pim waar-
schijnlijk op dit moment bij jullie zit 
te borrelen :-) En wat er tot nu toe 
van hem geworden is… Een heer-
lijke zoon die andere mensen graag 
helpt, sociaal is, nog steeds geen 
melk drinkt, leiding geeft aan de 
Welpen onder de naam Baloe, niet 
vies is van een biertje, niets wilt mis-
sen, geen sausjes wilt, alleen maar 
groente eet zoals broccoli, boontjes 
en sla, nog steeds alles op ‘t laatste 
moment moet regelen, maar… Mij af 
en toe nog steeds een heerlijke knuf-
fel geeft :-)
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Tim over Rik Rutjens: “Rik smeert ook altijd dingen op zich ... eeeuh in zich 
eeeuh ik hou men mond wel.”

Simon tegen Wesley naar aanleiding van het door elkaar halen van de tu-
ringmachine en de Bombe: “Tssss, en jij noemt jezelf een informaticus!”
Wesley boos: “Nou, ik kan wel met Facebook omgaan!”

(Over mensen die op Karen Ali lijken)
Jos: “Wie? Die vrouw?”

Iggy: “Fristi, dat is toch van Grolsch?”

Iggy: “Ik woonde in de binnenstad, daar wonen sowieso alleen maar witte 
mensen”

Emma: “Is het lekker Iggy?”
Iggy: “Ja, ik heb hem eerder gehad, wil je proeven?”
Emma: “Nee ik heb die van Simon al een keer gehad ...”

Simon over naar andere kantines gaan dan mf voor lekker eten: “Maar af en 
toe wandelen is ook wel prettig.”
Annebelle: “Ja klopt, maar naar beneden is ook wandelen.”

Puck als compliment tegen Marc: “Je haar zit wel schoon.”

Simon: “Ik had super leuke bewijzen geschreven. Over maat en integratie 
theorie, functionaal analyse meets logica en homologische algebra. Dat laat-
ste vooral omdat het woord homo erin zit.”
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ASML Internship

A memorable experience in 
cutting-edge technology and 

teamwork.

Nowadays, you can find 16 GB USB 
sticks on supermarket shelves for 
as little as €10. This probably isn’t 
something you think about much, 
but it actually represents quite a sig-
nificant milestone. One of the high 
tech players working on these kind 
of milestones every day is ASML, a 
manufacturer of lithography sys-
tems for producing computer chips. 

ASML supplies equipment to all the 
world’s major chip manufacturers 
including Samsung, Intel and TSMC. 
There are dozens of steps along the 
path to producing a chip. ASML 
helps manufacturers take just one 
of these steps, but it’s a very crucial 
step. Lithography involves expos-
ing and chemically etching the wa-
fers used to ‘print’ a chip’s compo-
nents. The degree of miniaturization 

achievable is fully dependent on the 
accuracy of the lithography process. 

With ASML’s latest generation of 
machines, it’s possible to print lines 
on chips measuring only about 20 
nm in thickness. To put this into 
perspective: that’s like printing the 
contents of a 500-page novel onto 
a centimetre-long strand of human 
hair!

You probably think ASML’s ma-
chines are incredibly complex. You’d 
be right. Every day, thousands of 
engineers and researchers dedicate 
themselves to refining its machines 
further still. And we are always look-
ing for interns or graduates that 
want to join them.

Internships
If you are a technical student, you 
can apply for an ASML internship. 
And if we can find the right assign-
ment for you, you‘ll get a memorable 

experience in cutting-edge technol-
ogy and teamwork. As long as you 
are bright, eager to learn, and can 
work in a team, we will be pleased 
to consider placing you in our tech-
nologically diverse organization. 
What’s more, your technical skills 
will be strengthened, enriched and 
stretched – whatever your special-
ty is. That’s because we build ma-
chines that are amongst the most 
complex systems ever conceived. 
And machines like these require an 
extremely wide variety of technolo-
gies. 

As an intern, you are part of this 
cutting-edge technology and work 
in a multidisciplinary team. You will 
also experience an international en-
vironment and have the opportunity 
to learn from many different tech-
nical specialists. It can therefore be 
the starting point for building your 
own professional network.

We offer a wide range of intern-
ships and graduation projects, but 
you can also work with an ASML 
engineer and formulate your own 
unique assignment. One that is built 
around your area of expertise and 
interest. We have found that a little 
creative thinking and a touch of flex-
ibility goes a long way in making an 
internship rewarding, relevant and 
enjoyable – for both sides.

How to apply for an internship
Simply visit www.asml.com/stu-
dents and check out the current 
opportunities. If you see one that 
interests you, upload your CV and 
motivation letter via the website. If 
you do not find an assignment that 
matches your interest, then feel free 
to send an open application. There is 
always an opportunity to formulate 
one based on your background and/
or interests. We appreciate initiative 
and support innovative plans and 
ideas!



Heb je het eerste deel gemist? Deze 
staat in de vorige editie van de Su-
premum!

Welkom bij het tweede deel 
van ons interview met de 

nieuwe Rector Magnificus. Te-
gen het eind van dit interview 
wist hij ook de rollen nog even 
om te draaien.

In ons interview met Emile Aarts 
noemde hij naast onderwijs en 
onderzoek ook valorisatie als 
een belangrijk onderdeel van de 
taak van een decaan. Hoe ziet u 
dat als Rector Magnificus?
Ja, daar ben ik het mee eens. En 
dat kan je ook op heel veel verschil-
lende manieren doen. We hebben 
direct contact met onderzoekers in 
de industrie, waarbij je onderzoek 
doet samen met hen. Dat is ook een 
manier van valoriseren. Een andere 
manier van valorisatie is het starten 
van nieuwe ondernemingen.
 
En dat willen we ook graag stimu-
leren, omdat dat dé manier is om 
doorbraak resultaten, die we hier 
hebben geboekt, toch klaar te ma-
ken voor toepassing in de maat-
schappij. Want je zult zien, nadat je 
die doorbraak hebt gerealiseerd, is 
altijd heel veel werk nodig voordat 
dat tot een product of een dienst of 
iets anders leidt. En dat is een soort 
gat dat je eigenlijk moet overbrug-
gen. En steeds vaker zie je dat star-
tende ondernemingen met allerlei 
hulpmiddelen proberen dat gat te 
overbruggen.

Het aantrekkelijke voor ons als uni-
versiteit is dat je daar dus onder-
werpen naar de markt toe brengt die 
min of meer uit je hart komen, die 
je zelf bedacht hebt. Dat is heel erg 
leuk. Daar is vaak wel nog veel kost-
baar ontwikkel werk voor nodig. Dat 
is helemaal niet zo interessant voor 
een onderzoeker. Maar het moet wel 

gebeuren om het in de maatschappij 
te kunnen krijgen. Dat stukje kun 
je waarschijnlijk het beste doen met 
een startende onderneming. Je ziet 
ook steeds vaker, dat grote onderne-
mingen naar die startende onderne-
mingen kijken om het te kopen en 
veel minder het onderzoek nog zelf 
willen doen.
 
Maar loop je daarmee niet ook 
het risico, dat heel veel van die 
researchers, die zo een ontdek-
king gedaan hebben, dan weglo-
pen naar het bedrijfsleven?
Dat is toch prima.
 
Maar zal het onderzoeksniveau 
zal er niet van dalen?
Nee hoor. Want dat betekent dat wij 
onszelf kunnen concentreren op die 
doorbraken die je misschien gene-
reert. Je schuift eigenlijk dingen 
door in aanbanende gebieden. Je 
probeert eigenlijk in het verlengde 
van zo´n project nog een stukje on-
derzoek te doen.
 
Mijn eigen ervaring is, als je met zo´n 
startende onderneming werkt, dan 
kun je jezelf blijven richten op dat 
stukje van het werk, wat je zelf het 
meest interessant vindt en waar je 
nieuwe doorbraken kunt realiseren.
 
Dus, u zegt, we willen als univer-
siteit meer fundamenteler on-
derzoek doen?
Nou, daarbij blijven. Deden we altijd. 
Dat drukken ze uit in tegenwoordig-
heid en TRL-niveaus. Technology 
Readiness Levels. Typisch zitten wij 
op 1 t/m 3. Dan heb je, zeg maar 
4 t/m 7, dat is zo´n beetje in zo´n 
startende omgeving en daarna krijg 
je toepassingen, grootschalige toe-
passingen en uitrollen in de markt. 
Nou, die 4 t/m 5 á 6, dat zou je 
graag bij een startende onderneming 
onderbrengen. Maar samen ben je in 
staat, om een veel breder spectrum 
af te dekken. En soms gaat het heel 

snel. Zeker in een software-omge-
ving. Dus, dat trekken van 4 naar 7 
kan heel snel. Soms lukt dat binnen 
een jaar, maar vaak heb je daar 5-7 
jaar voor nodig. Het is een beetje af-
hankelijk van de complexiteit van de 
technologie. Maar het biedt wel heel 
veel perspectief, ook voor jullie.

Dat is hartstikke spannend, om in 
zo´n situatie te zitten.
 
Ja, er wordt in ieder geval bij GE-
WIS constant aan alle studenten 
getrokken van, hey, kom bij ons 
werken. De vraag naar informa-
tici is enorm.
Die is enorm, ja, zeker. En zeker als 
je die data-science achtige omgeving 
ziet, daar is zo´n enorme vraag naar 
mensen.

De vraag begint zich nu ook een 
beetje te laten zien in de aanmel-
dingscijfers, in de groei. Hoe ziet 
u dus het samengaan van de bij-
na explosieve groei aan studen-
tenaantallen en tegelijkertijd de 
inkrimping van de campus?
Nou, het aantal vierkante meters 
neemt af. Maar dat is vooral ook om-
dat de normen die we hanteren voor 
kamergebruik niet meer dezelfde zijn 
als die van 30 jaar geleden. Het is 
helaas zo dat mensen dichter tegen 
elkaar aan zitten. Maar eigenlijk 
heeft het wel een voordeel. Dit bete-
kent ook dat je veel meer interactie 
tussen mensen krijgt.
 
Zoals nu bij Flux ook trouwens. Wat 
je daar nu ziet is dat mensen op ver-
schillende verdiepingen zitten, maar 
wel elkaar kunnen zien. Dan blijkt in 
één keer, dat je dan wel naar iemand 
toe gaat. Terwijl er voorheen mis-
schien een deur tussen zat, en dan 
deed je het niet. Dus relatief subtiele 
elementen in een gebouw die maken 
dat mensen elkaar opzoeken of niet. 
Dus meer mensen eigenlijk bij el-
kaar brengen helpt in het algemeen 
wel, om die interactie te stimule-
ren. Die ervaring heb ik ook in het 
laboratorium. We hadden altijd een 

vrij groot laboratorium qua ruimte. 
Maar iedereen maakte gebruik van 
dat ene zelfde lab. Het gevolg was 
dat mensen gingen samenwerken. 
En als iedereen zeg maar een eigen 
kamertje heeft, zijn eigen opstellink-
je, is de kans dat ze gaan samenwer-
ken ongeveer nul. Je kunt ook niet 
teveel op een vierkante meter zetten, 
maar het is wel zo, als je mensen bij 
elkaar brengt, gebeurt er wat.
 
Dus, u ziet meer kansen in de 
groei?
Ja. Het feit dat wij hier heel compact 
worden -- dat zul je straks wel zien, 
met die groene loper -- daarlangs 
kunnen vrij gemakkelijk allerlei din-
gen plaatsvinden die mensen bij el-
kaar brengen. Het unieke van deze 
campus vind ik ook dat we via dat 
loopbruggensysteem heel makkelijk 
van gebouw A naar gebouw B toe 
gaan.

Even het bruggetje tussen het 
samenkomen van mensen en 
kansen voor studenten. Hoe 
kijkt u tegen studenten aan, die 
wat meer proberen te doen bin-
nen de universiteit?
Ja, uitstekend. Heb ik zelf ook ge-
daan. Dat is hartstikke goed, denk 
ik. Heel goed voor je eigen ontwik-
keling en goed voor de universiteit, 
goed voor de medestudenten. Ik 
denk, ja, prima.
 
Wat heeft u dan zoal zelf ge-
daan?
Ik was destijds, bij Simon Ste-
vin, (dat is de studievereniging van 
Werktuigbouwkunde) excursiecom-
misaris. Maar een jaar gedaan, ik 
moet niet overdrijven. Maar het is al-
tijd leuk, om dingen daarbij te doen. 
Ja, zeker.

Om het dan ook meteen even 
wat breder te trekken. Hoe ziet 
u de rol van de studieverenigin-
gen hier op campus? En ziet u 
die veranderen in uw termijn?
Waarom zou ik ze willen zien ver-
anderen? Ik denk dat ze op zichzelf 
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goed functioneren. Ze zijn toch een 
soort thuis voor heel veel studenten. 
Er zit heel veel ervaring in een stu-
dievereniging, en die dragen ze ook 
weer over aan de volgende generatie. 
Ze spelen ook een rol bij de com-
municatie die ik met studenten heb. 
Ze vertegenwoordigen, ze vaardigen 
mensen af naar de SAO, het studen-
tenoverleg. Wat voor mij interessant 
is, ik kom graag met studenten en 
studieverenigingen in contact, zoals 
nu met jullie, om wat terugkoppeling 
te krijgen. Heel erg nuttig, hoe het 
met jullie vergaat. Dus, ja, ik denk 
dat studieverenigingen een heel be-
langrijke rol vervullen.

En ook de tertiaire dingen die 
studieverenigingen doen, zoals 
borrels?
Ja, is prima. Er wil wel eens wat ge-
beuren, wat niet zo wel raakt. Maar 
ik denk dat het feit dat wij, zeg maar 
in elk gebouw zo´n beetje ergens een 
soort café-achtige omgeving hebben 
gecreëerd, een goede zaak is. Dat 
hebben jullie, dat heeft Werktuig-
bouwkunde, BMT heeft dat, ID heeft 
dat, Japie heeft dat, Natuurkunde, 
Flux heeft zoiets.

Maar, dat was toch bijna niet zo 
geweest.
Ik denk, dat het dus heel goed is, dat 
het er wel is gekomen. Ik denk, dat 
het belangrijke concentratie-elemen-
ten zijn, ook voor jullie, om elkaar te 
ontmoeten. Het loopt natuurlijk wel 
eens uit de hand daar. Ze moeten 
ook wel een beetje opletten. Als we 
jullie vertrouwen geven, moet je het 
vertrouwen ook wel benutten.

Maar dat is heel lang niet geweest. 
Er is een hele periode geweest, toen 
ik studeerde, was dat eigenlijk niet. 
Zo’n borrelruimte. Die zijn een beetje 
illegaal ontstaan en zijn daarna gele-
galiseerd. Zo is het ongeveer gegaan.
 
Jullie hebben een hele prominente 
locatie hier. Daar mag je niet om kla-
gen. Als je kijkt bij het Flux-gebouw, 
het is niet te geloven, studenten heb-

ben daar boven een heel dakterras, 
daar mag je alleen maar jaloers op 
zijn. Dat terras, supergaaf.
 
Behalve dat ze eerst naar bene-
den moeten bellen naar de be-
veiliging van, kunnen jullie de 
beveiliging van de deur af halen.
Naja. Bij ID hebben ze ook zo´n hele 
corner waar je ook koffie kunt krij-
gen, waar je kunt zitten. Ik ben daar 
wel een voorstaander van. Maar dan 
moet het wel een beetje normaal 
functioneren.
 
Ja, ja. Het moet niet uit de klau-
wen lopen. Volgens mij hebben 
we ongeveer alle vragen wel ge-
had. Wat heeft u nog nooit ver-
teld in een interview? 
Nou, heel veel dingen, maar daar ga 
ik nu niet op in. Er is niks wat ik nog 
kwijt wil. Behalve dat ik jullie veel 
succes wens met de studie. En een 
beetje van genieten, zou ik zeggen. 
Het is een heel bijzondere periode in 
je leven.
 
Naja, het vliegt een beetje voor-
bij. Voor iemand van onze leef-
tijd zijn er niet heel veel opties. 
Je kan gaan werken of je kan 
gaan studeren.
Nou, je kunt de wereld rondreizen.
 
Met welk geld?
Dat kun je onderweg verdienen. Ik 
ken mensen, die dat doen. Die gaan 
gewoon op de bonnefooi weg en die 
werken onderweg en daarna gaan 
ze weer een maand verder. Er zijn 
wel mensen, die dat doen. Een week 
werken en dan weer een week niks 
doen, een week werken. Of zoiets, of 
een maand werken.

Jullie zitten nu in de bachelor-colle-
ge. Hoe ervaren jullie dat?

Een van ons is masterstudent. 
De tweede is nog een randgeval-
letje. Net geen bachelor-college. 
Maar één van ons is wel bache-
lor-college student. 

En het is machtig mooi, behalve 
de uitvoering van basisvakken 
en professionele vaardigheden.

Basisvakken zijn belangrijk 
hoor, dat snappen we. Maar een 
vak als USE lijkt niet zo veel toe 
te voegen als bijvoorbeeld Cal-
culus.

Professionele vaardigheden 
worden ook steeds belangrij-
ker, maar desondanks zijn ze 
hier niet geliefd. Als ik hoor op 
het nieuws dat er bedrijven zijn 
die gewoon puur toetsen op je 
professionele vaardigheden en 
daarop aannemen of niet, dan 
weet je hoe belangrijk het is.

Dat is de eerste hurdle waar je door-
heen moet vaak.

Er zijn heel veel ondernemingen, 
daar moet je eerst langs de HR-ma-
nager. En die toetst de professionele 
vaardigheden. En daarna komt pas 
je inhoudelijke kennis.

Zeker in de ingenieurs-opleiding ben 
je nogal gefocust op techniek. Op 
het abstract willen denken et cetera. 
Terwijl het woordgebruik in je latere 
beroepsuitoefening zeker zo belang-
rijk is. Van nature hebben ingeni-
eurs, ik ook hoor, toen ik in jullie si-
tuatie zat, een houding van waarom 
zou ik al dat mooie woordgebruik 
gebruiken. Zeker, mijn eerste onder-
zoekjaren zijn nogal wiskundig van 
aard geweest. Oplossen van partiële 
differentiaalvergelijkingen zeg maar. 
Dus, mijn artikelen waren allemaal 
formules met wat woordjes daartus-
sen. En die woordjes waren eigenlijk 
een beetje, om die formules aan el-
kaar te kletsen. Maar later begrijp je 
dat er ook een heel ander woordge-
bruik is, wat zeker zo belangrijk is. 
En dat moet je ook leren. Bijvoor-
beeld bij het communiceren van 
jouw resultaten. Het andere ding is, 
uiteindelijk gaat het er om dat je met 
datgene wat je doet ook betekenisvol 
iets hebt, noem het impact. Voor een 

deel is dat, omdat jij jouw complexe 
resultaten weet te vertalen naar iets 
eenvoudigs, wat anderen ook kun-
nen begrijpen. Het lijkt makkelijk, 
maar dat is het dus niet. En dat 
moet je ook dan nog eens een keertje 
met woorden aan anderen kunnen 
overbrengen.
 
Een presentatie kunnen geven is heel 
belangrijk, want daarmee overtuig je 
mensen. Een goed stuk neer kunnen 
zetten, een A4-tje, waar het helder is 
wat je wel en niet bedoelt. Dat is al-
lemaal niet zo makkelijk, maar moet 
je toch leren. Dat zijn professionele 
vaardigheden. Daar zijn wij traditi-
oneel niet zo heel erg goed in. Zeker 
niet in een ingenieurs-discipline.

Nee, maar daar zit wel aardig 
verandering in. Ze worden nu 
in ieder geval verplicht gesteld. 
Dat is nog niet op een hele leuke 
manier, maar toch.

Kijk, inhoudelijk doen we het onge-
looflijk goed. Daar zit helemaal geen 
vraag bij. Als we in de professionele 
vaardigheden wat dingetjes ontwik-
kelen, dat is dan toch wel verstandig 
voor jullie. En voor een deel doe je 
dat nu, want je gaat hier een stuk 
over schrijven.

Sommige masterstudenten ma-
ken zich zorgen dat het bache-
lor-college een afwaardering 
is van hun papiertje, omdat er 
meer USE en meer professione-
le vaardigheden in zitten, maar 
veel minder techniek. Hoe denkt 
u hierover? 
Nou, ik denk dat die zorgen niet no-
dig zijn, eerlijk gezegd, hoor. Maar 
goed, de ervaring zal het leren. Als je 
kijkt naar, waar quasi een beetje van 
afgekeken is, MIT. Niemand vraagt 
zich daar af, of het wel of niet breed 
genoeg is. Sterker nog, ze hebben 
nog veel meer USE d’r in zitten dan 
wij. Een kwart van de opleiding daar 
is USE en niemand maakt zich daar 
druk over. Wat je nu zult zien, denk 
ik, dat die bachelor wat breder is 
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geworden. Dat daar meer diepgang 
komt in de master fase. Daar wordt 
wat meer op geduwd. Daar moet je 
wat inhalen bijna, zou je haast wel 
zeggen. Dus, daar komt wat meer 
diepgang in de master fase. Dat zie 
je ook wel in het Amerikaanse mo-
del. De master fase, daar wordt er 
stevig aan geknepen. Hier had je 
voor de master fase eigenlijk alle ba-
sisdingen al zo´n beetje gedaan. En 
ging het bijna wel gemakkelijk in de 
master fase. Dat gaat omdraaien, 
denk ik.

Dat is wel ook een beetje het Ameri-
kaanse systeem. Want ik heb vaak 
naar de opleiding van MIT gekeken. 

En daar was ik eigenlijk een beetje 
teleurgesteld over de bachelor-fase. 
In vergelijking met wat wij hier doen 
in de bachelor-fase. In de master 
fase gaven ze echt wel behoorlijk gas.

Dan hebben we nu de laatste 
vraag en meteen de meest per-
soonlijke. Wit, puur of melk?
Melk
 
Hartstikke bedankt voor het in-
terview.
Nou, succes, maak er iets leuks van.

Heb je het eerste deel gemist? 
Deze staat in de vorige editie 
van de Supremum!

Tijdens de introweek werd 
je er mee doodgegooid: 

‘Ga jij mee naar de FLUP?’. ‘De 
FLUP???’. Ja ja, de Follow Up 
van de Introweek, het weekend 
der weekenden speciaal voor 
de eerstejaars, maar natuurlijk 
mochten de ouderejaars ook 
mee.

Op 11 september was het zover. 
Spulletjes gepakt, de laatste colleges 
van de week volgen - of missen, ligt 
er aan wat je voorkeur is - en dan 
snel naar GEWIS. De FLUP was of-
ficieel begonnen! Kort samengevat 
waren de eerste uren als volgt: fiet-
sen, fietsen, zuipen, fietsen, fietsen, 
zuipen, zuipen, fietsen, zuipen, fiet-
sen, ‘is het nog ver?’, fietsen, zuipen, 
zuipen, fietsen, fietsen, zuipen, kot-
sen , zuipen, fietsen, zuipen, fietsen, 
fietsen, ‘oh, we zijn er!’. 

En de nacht was nog altijd jong, 
want er stond nog een “heuse” drop-
ping op de agenda. Na alweer een 
uur fietsen, werden we gedropt. 
Bij de eerste ouwe-lullen-post, en 
tevens ook de laatste ouwe-lullen-
post, werden we voorbereid op de 
cantus; liedjes zingen, broek uit op 
je hoofd en drinken... Bij de volgende 
post, en tevens ook de laatste post, 
zat het bestuur op ons te wachten, 
waar we een mini-AV hadden met als 
vergaderpunten de volgende AV en 
het GEWIS-lied. En toen waren we 
alweer terug op de kampplaats. Nog 
gezamenlijk wat babbelen aan het 
kampvuur en toen het buiten alweer 
licht was, zochten de nachtbrakers 

hun bed op en de vroege vogel Bor 
was alweer wakker. 

De volgende ochtend werd iedereen 
gewekt en op het springkasteel ge-
noot iedereen van de zon, met een 
biertje in de hand. Daarna liet GE-
LIMBO ons over het veld lopen met 
maar één doel. Zorg ervoor dat je 
niet van de grond gaat! We liepen als 
mallen over het veld, velen werden 
opgetild, en uiteindelijk bleven er 2 
winnaars over. Athena, B.O.O.M. en 
GEPWNAGE hadden honkbal geor-
ganiseerd, maar de honken waren 
waterslides!! Iedereen ging voluit op 
zijn buik, honken werden uitgebrand 
en homeruns werden gescoord. Na 
wat gezelschapsspelletjes, was het 
tijd voor hét hoogtepunt van de 
FLUP, het was tijd voor dé cantus 
van I.V.V! Voor de meeste eerstejaars 
hun eerste cantus ooit. Het Io Vivat 
werd ingezet, fluisterend werden de 
regels voortgezegd en toen was de 
eerste Ad Fundum een feit. Er wer-
den nog meer liedjes gezongen, nog 
meer koude pintjes gedronken, en 
nog meer straffen uitgedeeld door 
de Quaestor. De ene wilde seks met 
die kale, de andere wilde zijn Bonnie 
terug en de derde had toch wel echt 
nood aan een ‘Peto Tempus’. Maar 
aan alle goede dingen komt een eind. 
Cantus Ex! 

De volgende ochtend nog even de 
slaap uit de ogen wrijven en terug de 
fiets op richting GEWIS. Bij GEWIS 
nog afscheid nemen van iedereen, 
een laatste biertje drinken en dan 
slapen! 
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Puck Mulders over verraden worden: “Aw, maar dat vind ik echt helemaal 
niet leuk! Ik zou nooit iemand zo erbij naaien! Denk ik.”

Jeroen van O over Karen Ali: “Maar als ze aan jouw kant staat is ze niet 
perse tegen je!”

Jeroen van O over geslachten op Facebook: “Ik kan helemaal niet vinden of 
ik man of vrouw ben.”

Aukje, zuchtend: “Ik begin op Leroy te lijken, ik moet alweer plassen.”

Landa: “Er zit toch wel een groot verschil tussen oorlog en hooligangevrij”

Landa: “PSV supporters zijn net een zwerm wespen. ze zwermen overal op 
af en ze doen niks, maar als je ernaar gaat meppen, krijg je klappen terug.”

Dennis: “En wiens nummer is dit?”
Emma: “Uhm, volgens mij die van Puck, of Mike... OH NEE! Dat ben ik zelf!”

Alex: “Er past minder in mijn mond dan je zou denken!”

Mitchel B: “Ik ben echt 0,0 competent!”

Jasper: “Levi, kan jij Frans?”
Levi: “Ja, ik ken Wout.”

Wesley over de inkijk foto: “Naakte mensen zijn best wel grappig!”

Wesley over zijn moeder die vijftig wordt: “Ja, ze wil geen pop in de tuin, dus 
ik geef haar vijftig ouwe dozen.”

Wesley: “Ja, als we het in Son doen, dan gaat het ook hard hoor!”

Emma: “Oh Darten kan ik ook supergoed op de Wii.”

Wesley: “Je denkt echt dat ik gay ben he?”
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Wesley over dat hij bierblikjes in de lucht gooit om mensen te laten ruziën 
om wie hem krijgt: “Ja, daarom hebben we ons huis al twee keer opnieuw 
moeten laten witten!”

Wesley over The Nanny: “Zie je wel dat ik niet alleen maar pauper-tv kijk!”

(Tijdens shotjes drinken)
Rik: “Ik pak deze. Jij had net al de kleine.”
Tim: “Ik heb altijd al een kleine gehad.”
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Konnichiwa! Last year I was 
one of the lucky few that 

went on a study tour to Japan. 
The first company we visited 
there was Fujitsu in Musashi-Na-
kahara. They made quite an 
impression on me, so I decided 
that I wanted to apply for an in-
ternship there. About one year 
later I found myself on a plane to 
Haneda airport to work for Fujit-
su company for two months. 

Right now I have one more week 
left (out of nine) of my internship. It 
has been a great experience. I have 
worked together with two Japanese 
professors on a project with lattice 
based cryptography and managed to 
provide a small part of a paper they 
have been writing. I am finishing 
up a small prototype program that 
is built on top of the blockchain of 
Bitcoin, which might lead to an ac-
tual piece of software developed by 
Fujitsu Labs.

I have been given a lot of freedom 
and rule exemptions in the compa-
ny, which is partially be due to the 
language barrier and partially be-
cause the firewall blocks everything 
which has to do with Bitcoin. In 
Fujitsu Labs USB drives and WiFi 
capable devices are forbidden and I 
work with both. They still use CD’s 
to copy files from one computer to 
another, which strikes me as odd in 
this technological era in a technolo-
gy company.

Let’s tackle some of the typical Jap-
anese quirks that Europeans think 
they have. For starters, most Japa-
nese people can read and write Eng-
lish (up to a certain level). They do 
get English lessons in high school 
in reading and writing, but never in 
speaking. Nor are there any English 
TV shows on the TV, unless they 
have been re-recorded. So they use 
their international colleagues and 

interns to practice their English.

Yes. Anything you can think of can 
be bought from a vending machine 
in this country. I have seen vending 
machines with used panties, por-
nographic pictures, newspapers, ice 
cream, any kind of drink including 
alcoholic ones, manga and keys to 
hotel rooms. 

Yes, (some) people work 24/7 in this 
country. Well... at least the combi-
ni (small supermarkets, similar to 
the AH togo, but not that expensive) 
are open 24/7. At the office you can 
work well into the night if you wish, 
but you cannot enter the office be-
tween 23 PM and 7 AM. Except for 
interns, they get kicked out at 6 PM. 
Fujitsu Labs is one of the few com-
panies that pays overtime, so I can-
not work more than the designated 
times in my contract. 

No, not everyone looks like the girls 
in anime. Most people look pretty 
much like European people with re-
spect to clothing. On Saturday and 
Sunday people walk around in yuka-
ta (a simple summer kimono) and 
people cosplay during these days. 
But on week days you rarely see 
someone walking around in typical 
Japanese clothing. 

No, Japan is not insanely expensive. 
Sure, you have the more expensive 
restaurants, but you have those too 
in the Netherlands. Same goes for 
clothing, supermarkets, housing 
and so on. Alcohol (except for sake) 
is insanely expensive, but most of 
it are imported goods. Cigarettes 
are insanely cheap and available in 
vending machines.

Yes, Japan Railways does know how 
to handle autumn leafs, rain storms, 
landslides and other natural disas-
ters. And if you’re late because of 
them, they write you a note stating 

that it was their fault. You even get 
a (partial) refund, if you manage to 
ask it in Japanese. \footnote{It’s not 
that Europeans are not eligible, but 
the people who refund the tickets 
simply don’t speak English.}

No, not everyone bows all the time. 
You politely nod to each other in 
the hallways and of course you bow 
deeply the first time you meet some-
one (and Japanese are very sur-
prised if you manage to do it right). 
Most of the persons I met shook 
hands with me first after I bowed 
to them. So they are converting to 
more European ways. Exchanging 
business cards is still a ritual here, 
though. They are very disappointed 
if you don’t have any.

Yes, waiting in line appears to be a 
national sport here. I went to the To-
kyo Tower one day and there was a 3 
hour waiting line to use the elevator 
to go to the first observatory. Whilst 
you could also walk all 666 steps 
to the top. In Disney Resort Tokyo, 
people would sit 2 or more hours 
before the parade along the route of 
the parade. People will stand in line 
for a restaurant for 2 hours. I have 
asked why on earth one would do 
this and apparently Japanese think 
that if someone thinks it is worth 
waiting for, it has to be good and join 
in the waiting... 

If you want to explore these crazy 
Japanese quirks and all the beau-
tiful sights Tokyo and Japan has 

to offer by yourself, Fujitsu Labs is 
looking for more international stu-
dents. Come talk to me at a borrel 
or during the lunch break and I will 
tell all about it. And more of my ad-
ventures! 

Sayounara! 

Some statistics:

Programming languages 
learned:

 3

Number of times compli-
mented on chopstick use:

 31*

Number of International 
colleagues:

 25

Number of Japanese people 
I managed to drink under 
the table:

 15

Average number of sake on 
a menu:

 5

Number of temples on my 
way to work (8 minute 
walk):

 4

Number of days without 
rice:

 0

Minutes between two con-
secutive trains during rush 
hour:

 3

Minutes between two con-
secutive trains after 9 PM:

 10

Number of times compli-
mented on “looking tired”:

 2

* \footnote{Approximate number. I 
quit counting after 12.}
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Levi: “Alles was hard vandaag!”
Leon: “Maar niet zo erg als zondag!”
Levi: “Nee, toen was jij echt een topper!”
(even later, over zondag)
Levi: “Leon kreeg echt alles over zich heen!”

Eva over intro-ouder worden: “Lekker die kinderen helemaal verneuken met 
Jet!”

(Er is een gemiste oproep, Bor belt terug, het blijkt Leeghwater in Delft te 
zijn)
Bor: “Jullie hadden ons gebeld?”
LW: “Niet dat ik weet, kan ik een bericht doorgeven aan iemand?”
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Sommigen van jullie hebben 
ze wel eens vooraan je colle-

gezaal in het Auditorium gezien, 
en sommigen van jullie zijn het 
zelfs geweest. Ik heb het natuur-
lijk over de doorlusser.

Het doorlussen is misschien onder 
de leden van GEWIS niet zo bekend, 
maar sinds het Bachelor College het 
levenslicht heeft mogen aanschou-
wen worden deze mensen al ingezet. 
Ik ben zelf ook een doorlusser en ik 
zal even uitwijden over de anatomie, 
functie, maatschappelijk nut enzo-
voorts van de doorlusser.

Nu zijn we bij anatomie redelijk vlug 
klaar, want het zijn namelijk men-
sen. Check. Maar wat doet de door-
lusser nu eigenlijk? De doorlusser 
wordt ingezet bij colleges waar niet 
iedereen in dezelfde zaal past. Denk 
aan een calculuscollege voor de eer-
stejaars van andere studies. Ja, ik 
ga er even vanuit dat wij wél alle-
maal al calculus kunnen. Wiskundi-
gen kunnen namelijk kiezen uit een 
uiteenlopend sprectrum aan aanna-
mes om te doen, maar ik vind deze 
persoonlijk nogal gevaarlijk.

Wat er dan gebeurt is het volgende: 
er wordt een 
tweede college-
zaal geregeld en 
daar moet een 
live feed vanuit 
de andere col-
legezaal te zien 
zijn. Dat hoef 
je als doorlus-
ser zelf niet te 
regelen, want 
dat doet de tech-
niek. Waar je 
dus als doorlus-
ser wél zorg voor 
moet dragen is 
dat het licht in 
de zaal gedimd 
wordt, de pre-

sentatie of het schoolbord op het 
grote scherm staat, het geluid lekker 
hard staat zodat de studenten elkaar 
niet storen, en even te bellen met de 
techniek als de feed wegvalt. Bij cal-
culus wordt een doorlusser nog wel 
geacht om in de pauze vragen van de 
studenten te beantwoorden, maar 
verder hoef je alleen maar op te let-
ten.

Dat opletten biedt perspectief. Je 
kunt namelijk, als jij zoiemand bent 
die zijn werkgeheugen kan verdelen 
a.k.a. kan multitasken, gewoon lek-
ker met je eigen werk bezig zijn. Ide-
ale bijbaan! Plus het is door de korte 
afstand naar het Auditorium op je 
doordeweekse dag goed te combi-
neren met een dagje college volgen.  
Bovendien, als de techniek niet oplet 
en voor de live feed switcht naar de 
camera’s in de doorluszaal, krijg je 
een hilarische situatie zoals je op de 
foto kunt zien.

Wil je ook een bijbaan waar je het 
onderwijs bij helpt? Meld je dan 
vooral aan bij de coördinatoren! Voor 
de wiskundigen: het is Benne. Ik heb 
helaas zulke kennis niet voor de in-
formatici, maar die kunnen daar op 
een digitale manier wel aankomen.
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Sako neemt de telefoon op: “Studievereniging GEWIS met Ik ben te laat om 
op te nemen”

Colin Schappin: “Ik heb een meisje leren kennen, maar ik heb een pro-
bleem.”
Landa: “Ze is bezet?”
Colin: “Oke, ik heb twee problemen ...”

Tim tegen Wesley: “Sako schreef je naam ook met een D.”
Emma: “Wat?! Desley?”

Jet vd B: “Ik heb mijn tafel op een andere plek gezet, en dat vind ik zo leuk! 
Echt een feest elke keer dat ik thuis kom.”

Jet vd B tegen Eva: “Wanneer worden we nou eens lesbisch, Eva...”

Wout spelt zijn naam: “Wout de Ruiter. Nee, zonder -er. Nee, het is wel Rui-
tER.”

Tim over trouwen: “Het maakt niet uit als ze nee zegt, je hebt dan toch je 
bachelorparty al gehad!”

Niekie over Stefan: “Hij heeft best wel een lekker worstje”

Kevin ten Braak: “Oooooeh¦ Dit is echte verwenyoghurt!”
Ruben Hinskens: “Oh, dit is gewoon vla.”

Mart leest: “Wat gebruikt deze man een rare dialectwoorden!”

(Nadat blijkt dat de ventilatie van het toilet uitkomt in de slaapzaal)
Ingmar: “Niet poepen vóór de wekker!”
Bor: “Niet poepen als wekker!”

Wout leest code van de website: “Oh ja, wij schreven hier altijd lelijke PHP, 
dat is waar ook.”

Pop: “Let me take a ‘b’, say b_j.”

Ingmar: “Hij is weer te kort, Wesley.”
Wesley: “Dat zei je moeder gister ook... Oh, wacht...”

(Over taart op de AV)
Pim B: “Sharing is caring!”
Stephan: “Maar in de rij staan is AIDS krijgen.”

Wesley: “Ah nee! Heb ik weer van dat vieze spul in mijn mond!”

(Emma haalt een vak niet waar je “poep” moet opschrijven)
Emma: “Blijkbaar schrijf ik steeds de verkeerde poep op ...”

Tim Hulshof tijdens Extreme Value Theory: “Het kan dus zomaar zijn dat 
we weer in een gruwelijke oorlog terecht komen... Ja, dit was een spoiler.”

Marloes: “Oke Jos, ik hoef niet meer te kotsen dus je kan naar de WC!”

Marloes: “Ik kan wel tegen alcohol, maar niet tegen de hoeveelheid!”



Even leek het erop dat, met 
de vraag om namens hét 

Dispuut een prachtig stuk voor 
de Supremum te schrijven, op 
bijna een heel collegejaar aan 
activiteiten teruggekeken zou 
gaan worden. Het was immers 
al weer even geleden dat ik dit 
blad op mijn deurmat aan mocht 
treffen. Niets was echter min-
der waar, aangezien kort na dit 
verzoek het zo mocht zijn dat ik 
weer eens een Supremum mocht 
ontvangen.

In die editie bleken wij als Dispuut 
te schitteren, waardoor ik niet lan-
ger een heel collegejaar hoef te re-
sumeren. Ik kan mij nu richten op 
de meest kortgeleden georganiseerde 
activiteiten en bezigheden, die nog 
het meest fris en duidelijk in het ge-
heugen aanwezig zijn.

Sinds de wisseling van ons dagelijks 
bestuur is er een hoop veranderd. 
Er waait een nieuwe wind binnen 
het Dispuut en het nieuwe dage-
lijks bestuur drukt zijn stempel op 
alles dat wij binnen de gelederen 
van deze vereniging ondernemen. 
Zo sloten wij in juni het afgelopen 

collegejaar af met een wonderlijke 
Maand’lijksche Borrel. Hier stond 
de whisky, Schotse whisky om pre-
cies te zijn, centraal. Met een zestal 
van deze heerlijke whisky’s werd er 
een reis door Schotland gesymbo-
liseerd die zijn weerga niet kende. 
Men werd met de bijzondere smaken 
van de verschillende whisky’s door 
de prachtige landschappen en langs 
de fijnste destilleerderijen gevoerd 
die Schotland rijk is. Een prachtige 
borrel, om een geweldig jaar mee af 
te sluiten.

Vervolgens was het in het huidige 
collegejaar ook weer tijd voor “In Vino 
Veritas” om zijn acte de présence te 
geven bij allerhande activiteiten. 
Voor menigeen zal de cantus op de 
zaterdagavond van de FLUP nog lang 
in het geheugen gegrift staan. Ande-
ren waren de dag erna het meeste 
al weer kwijt. Het was in ieder geval 
weer een ontzettend puike cantus, 
hoogstwaarschijnlijk drukker dan 
ooit tevoren, onder de leiding van 
een uitstekend praesidium, met als 
praeses Mgr. Van Zelst. Met zijn ex-
pertise en overmacht, gesteund door 
de ab-actis Mrg. Fasting en quaestor 
Dhr. Schepens alsook de schenkers, 

wist hij het geheel in goede banen te 
leiden. Het bier vloeide rijkelijk en er 
werd volop gezongen, met als hoog-
tepunt uiteraard het proostlied der 
Dispuut “In Vino Veritas”, wat ook 
deze avond weer door de zaal mocht 
galmen. Het was zeker een prachtig 
hoogtepunt van de FLUP.

Na dit weekend was er even tijd om 
te bedaren, maar de rust duurde 
niet lang. Een volgende Maand’lijk-
sche Borrel, ditmaal in het teken 
van de Dag van de Kurk, stond op de 
agenda. Hier grepen wij onze kans 
om terug te kijken op de geschiede-
nis van de kurk, een zeer belang-
rijk onderdeel van de wijnfles, door 
middel van het tot ons nemen van 
een groot scala van heerlijke wijnen. 
De whisky ontbrak natuurlijk niet, 
maar ditmaal stond de wijn meer 
in het middelpunt van de aandacht, 
naast onszelf, maar dat spreekt voor 
zich. Niet alleen hadden wij een mooi 
aantal mensen van GEWIS dat met 
ons kwam genieten van de wijnen, 
hapjes en de prachtige muziek die 
weerklonk in het Dakterras, ook 
werden wij verheugd door een be-
zoek van het Vrolijk Dispuut “Hoe-
ra”, der studentenroeivereniging 

Thêta. Deze heren wisten de sfeer 
met hun vrolijk voorkomen nog net 
dat beetje extra te geven, wat leidde 
tot een zeer toffe avond, waar velen 
zeer hebben genoten van de geneug-
ten des levens.

Allicht is het belangrijk niet te lang 
in het verleden te blijven hangen. 
Wat geweest is, is geweest. Het was 
uitermate puik, dat zeker, maar 
het is ook belangrijk om vooruit te 
kijken, ten behoeve van de ontwik-
keling van hét Dispuut en al zijn 
bijbehorende zaken. Zo gaan wij de 
komende tijd ontzettend voorberei-
dingen treffen voor het grootse De-
cadent Weekend. Hier zullen wij drie 
dagen lang optimaal genieten van 
al het moois dat het leven te bie-
den heeft, in de vorm van heerlijke 
wijnen, spijzen en gezelschap. Het 
wordt weer een weekend om nooit 
te vergeten. Ik hoop ten zeerste u dit 
weekend te mogen verwelkomen, en 
anders wordt u hoogstwaarschijnlijk 
de kans geboden, mocht de eerst-
volgende Supremum enigszins snel 
volgen op deze, om te lezen hoe ge-
weldig mooi het Decadent Weekend 
weer heeft mogen zijn.
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Mart: “Ik kom niet meer op zijn naam”
Bram: “Van wie?”

Stephan: “Misschien moet ik meer niet hier gaan zitten en minder wel daar.”

Puck: “Ik heb echt de concentratie van zuignap.”

Jet tijdens koud GEZWEM weekend: “Op de maan is tenminste wél zon.”

Leroy: “Ik moet meer plassen als ik meer drink!”

Max G.: “Mijn mentale hersencapaciteit werkt niet meer.”

(Iemand sprong achterop de fiets bij Emma)
Emma: “Hij sprong bij me achterop de fiets en daardoor kreeg ik het heel 
heet en toen heb ik alles uitgedaan.”

Laura van Hees in de trein bij de Kuip: “Wat staat daar? Fexenoord?”
Bor: “Nee, daar staat Feyenoord ...”
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Glenn B: “We hebben voor dit project wat jongerejaars nodig die nog volop 
studieuitloop kunnen opbouwen!”

Ruben K: “Het was warm weer, dus ik had mijn korte mouwen en korte 
benen aan.”

Leroy: “Bor, wil jij mijn dingetje even een beetje trekken?”

Wesley: “Ja daar wordt Puck alleen maar dik van.”

Bor in de trein: “Kijk, hier woont mijn oom.”
Emma: “Wat, Iggy wordt je oom?!”

Wout: “Wij zijn capabel en hun niet!”

Rob (voorzitter sticky): “Jullie zijn allemaal welkom op ons feest deze week. 
Mochten jullie geen slaapplek in Utrecht hebben, ik ook niet meer.”

(Bij een ontruiming van MF tijdens het Hajraa toernooi)
Bor: “Waar is tegenwoordig het verzamelpunt?”
prof. Lemmens: “Bij de bar?”



My name is Floris Tulner, I’m 
nineteen years old and am 

a second year bAChelor student. 
As of this year I’m a proud mem-
ber of the ACtivity Committee. 
You may recognize the commit-
tee by our beautiful (a bit too in-
tensely bright) AC-orange cloth-
ing. We love all words with an AC 
combination, such as cACtus, 
blACk bACkpACk and PikAChu.

Every Thursday we have a meeting,  
so we can eventually have fun AC-
tivities like bowling, swimming, bak-
ing, laser gaming and ice-skating. 
Freshmen get a discount for most 
of these ACtivities so it’s easier for 
them to join these ACtivities and get 
closer to other GEWIS members. You 
can order food at GEWIS as well to 
have a good meal before the ACtiv-
ities start.

This year we will organize a “Spook-
nACht”, an evening in which we will 
walk through the woods. In this 
ACtivity your nerves will be test-
ed to the limit, both mentally and 
physically. However, we don’t want 
to give anything away yet, because 

the element of surprise will be in our 
favour. We can only say that it will 
be an ACtivity pACked with ACtion 
and scary fACes. This ACtivity will 
take plACe at the 18th of November 
and will be free for all members, just 
make sure to bring a bike.

EACh year, we also organize the 
Random ACtivity. It works as fol-
lows: GEWIS members give us sug-
gestions for ACtivity elements by 
putting words in a box. Next we ran-
domly pick combinations of those 
words and give GEWIS members 
the option to choose which ACtiv-
ity is organized. Last year we had 
the   karaoke DDR, which was a very 
ACtive ACtivity. We hope to get oth-
er amazing original ideas of GEWIS 
members.
Another upcoming ACtivity will be 
an evening full of strategy games 
to test the members’ tACtical skills. 
Examples of these games are spades 
or go. Everyone is free to participate 
and every game will be introduced 
and explained shortly.

We hope to see you soon at one of 
our ACtivities. 
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Puck tegen Marc: “Ik heb zin om dingen in jouw neus te stoppen!”

Jet: “Zeg Sako, eigenlijk is SOA een anagram van jouw naam maar dan 
zonder de K.”

Niet Iggy: “Ik heb iets naars in mijn broek!”

Ingmar tijdens de AV over geld: “Ik kan helemaal niets”

Pim Booij: “Mijn broek is nat, ik geloof dat ik erin geplast heb ...”

Kit: “... er zijn ook zat vrouwen bij GEWIS die ik niet zou doen hoor!”

Tim over studiekiezers toespreken: “Ik ging hier staan en toen dacht ik, nu 
treedt de kater in!”

Erik van DLF: “Ik koop dan de duurste teddybeer die ik kan kopen voor 
maximaal een tientje.”

(De foute top 500 staat gedurende een paar dagen op)
Bor bij bijna elke plaat: “Wat een goeie plaat, zeg!”

Keylane is een softwarebedrijf 
dat zich specialiseert in het 
ontwikkelen van 
verzekeringssoftware. Eén van 
onze belangrijkste producten is 
de Quinity Insurance Solution, 
kortweg QIS. Verzekeraars 
gebruiken QIS als 
standaardpakket voor hun 
polis- en schadeadministratie.

Consultant
Als consultant kun je bij Keylane 
verschillende rollen vervullen: 
functioneel ontwerper (denk aan 
het leiden van ontwerpsessies 
en uitwerken van nieuwe 

gewenste functionaliteiten), 
docent, inrichten van systemen, 
tester en meer.  Ik ben de 
afgelopen tijd actief geweest in 
de rol van tester. Testen is veel 
meer dan op een knopje klikken 
en controleren of het systeem de 
juiste handeling uitvoert. Als 
tester ben je de eindredacteur 
van het systeem: als je vindt dat 
de kwaliteit niet op peil is wordt 
er niet opgeleverd. Je hebt 
contact met ontwerpers, testers 
en de klant en bent dus eigenlijk 
de spin in het web van het 
softwareontwikkelproces. 

Keylane
Keylane ontwikkelt en 
implementeert flexibele 
standaardsoftware voor de 
kernprocessen van verzekeraars 
en pensioeninstellingen. Onze 
oplossing omvat een complete 
polis- en schadeadministratie 
voor verzekeraars, volmachten 
en intermediairs. 

Contact
T +31 (0)88 404 50 00
E careers@keylane.com
careers.keylane.com

Think career,
act Keylane.
Werk maken van talent

software that matters

Ik ben Menno Bootsveld en nu bijna twee jaar werkzaam als con-
sultant bij Keylane (voorheen bekend als Quinity). Na mijn master 
Applied Mathematics aan de Universiteit Twente zocht ik naar een 
baan bij een bedrijf die uitdaging, doorgroeimogelijkheden en een 
gezellige werksfeer combineert. Dit vond ik bij Keylane. 

Consultant bij Keylane
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Avocado is een magisch stuk 
fruit. Deze boterzachte, 

groengeelbruinige substantie 
laat menig mensenhart smel-
ten en is op vele verschillende 
manieren te gebruiken. De een 
gebruikt het in de salade, de an-
dere doet het op z’n sandwich, 
maar er is maar één plek waar 
de avocado onmisbaar is, name-
lijk in guacamole!

Een van de gerechten die bij ons 
thuis vaak gemaakt wordt omdat het 
zo enorm lekker en snel is, is wraps. 
Over de loop van de jaren zijn de ba-
sisprincipes van deze bloemtortillas 
geoptimaliseerd naar een juiste ver-
huiding van tijd, moeite en plezier, 
want we maken dit gerecht voorna-
melijk als we zin hebben in iets wat 
gezond is – plot twist, het is 
niet bepaald gezond – en iets 
wat onze magen weet te vullen 
en een glimlach op onze ge-
zichten weet te toveren.

Onze wraps bestaan uit een 
paar bestandsdelen die wij 
als de essentials beschouwen, 
maar eenieder is uiteraard vrij 
om dit naar wens aan te pas-
sen en te experimenteren met 
de samenstelling van de ingre-
diënten om tot een persoonlijk 
preferabel eindresultaat te ko-
men.

Voor 2 personen, met stevige 
trek, hanteer het volgende:
• 500g gehakt
• 200g crème fraîche
• 150g geraspte kaas
• 2 rijpe avocado’s
• 1 krop ijsbergsla
• 1 limoen
• 1 rode peper
• Pak van 6 (grote) tortillas
• Jalapeños (uit een potje)
• Gehaktkruiden naar keu-

ze (bijv burrito seasoning)

Guacamole:
Guac maken is een kwestie van ge-
voel en smaak, maar vooral goede 
avocado’s. Ga dan verder als volgt:
• Pel en ontpit de avocado’s en 

doe ze in een schaal
• Giet het sap van een halve li-

moen erbij
• Prak het tot een papje (hoewel 

je over de consistentie kan twis-
ten, houd ik van gladde guac)

• Snij de peper fijn en doe de helft 
erbij, pitjes toevoegen is op ei-
gen risico ;) 

• Voeg zout en peper naar smaak 
toe

Er zijn nog mensen die verse krui-
den toevoegen, zoals koriander, of 
rode ui, maar dat is normaliter te-
veel moeite.

Wraps:
Bak het gehakt volgens de beschrij-
ving en voeg de kruiden toe. Ver-
warm daarnaast ook de tortillas 
volgens de verpakking. Dit kan al-
lemaal parallel dus het is lekker ef-
ficiënt. Als je daarmee klaar bent, 
kun je al je ingrediënten verzamelen 
en beginnen met bouwen, lekker in-
teractief eten. Mijn voorkeur gaat uit 
naar het verspreiden van een lek-
kere laag guac, crème fraîche met 
een paar druppels extra citroensap 
op de tortilla én wil ik graag mijn 
kaas op het gehakt. Dat laatste is 
omdat kaas anders smelt als je het 
op of onder je warmtebron plaatst, 
maar wederom, slechts een kwestie 
van smaak. Verder kun je gewoon al 
je klaargemaakte ingrediënten naar 
smaak plaatsen en kun je heerlijk 
genieten.

And that wraps it up!

P.S. Ik ben een troste eigenaar van 
een zelfgegroeid avocadoplant, die de 
naam Ad(vocado) draagt. Ad is een 
reguliere huis-tuin-en-keukenplant 
die geniet van zijn dagelijkse portie 
water en zonlicht. Met een beetje lief-
de en een avocadopit kun je zelf ook 
zo’n prachtige plant laten groeien.

P.P.S. Protip: haal de steelaanzet eraf 
en kijk naar de kleur eronder, is dit 
groen, dan is je avocado nog niet rijp, 
is dit bruin, dan is je avocado over-
rijp, is dit geelig, dan is je avocado 
perfect! 
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Henk: “Trouwens Wesley, werk jij toevallig bij de Action? Ik zag net een bon-
netje daarvan en de cassiere heette Wesley.”
Wesley: “Nee, maar Wesley is wel de grootste paupernaam van Nederland.”

Wout: “Ik ben ook afgestudeerd aan de mavo, afgelopen donderdag nog!”

(In de postkamer wordt nog post gesorteerd als Bor binnenkomt)
Bor: “Oh, ik ben te vroeg!”
Peter (DIZ): “Meestal als je te vroeg bent heb je negen maanden later een 
probleem!”

Jet: “Mijn papa is jarig, hij is 62!”
Kutjeroen: “Wow!”
Jet: “Ja, we schelen precies 40 jaar. En een paar maanden.”
Kutjeroen: “Dus je bent 12?!”

Vincent Huisman: “Dan kan ik je wel pakken met die grote van mij!”

(tijdens het studeren)
Celine: “Hoe kom je in hemelsnaam aan drie-vierde?!”
Pieter: “Nou, kijk, ik doe dus 3 delen door 4.”

Laura: “Heb jij met gespoten..”
Bram: “Ja.”
Laura: “..met deo.”
Bram: “Nee.”

Wesley: “Hey Jasper, zullen we Comic Sans gebruiken voor op onze consti 
kaartjes?”
Landa: “Weet ik niet, het is niet mijn graf ...”
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Introducing FC Tsjernobyl

I am Rik Hagelaars, the team 
captain of FC Tsjernobyl and 

in this fragment I will introduce 
our indoor soccer team. Some 
of you will already be acquaint-
ed with FC Tsjernobyl. For those 
that are not, we are an indoor 
soccer team with only exquisite 
soccer players. We all happen to 
have a GEWIS-background and 
play in an internal competition 
for employees and students of 
Eindhoven University of Tech-
nology. We are recognized by our 
jerseys which have a radiating 
yellow colour. These shirts are 
the foundation of our team name 
and the right to wear a jersey of 
FC Tsjernobyl is globally consid-
ered as an honor.

So far only nine persons are quali-
fied to wear our beautiful radiating 
yellow jersey. The first eight discov-
ered members are: Rik Rutjens, Bas 
Lodewijks, Michael Philips, Erwin 
Adriaans, Eddy van Beekveld, Thijs 
Ledeboer, Frank Wessels and myself. 
Wessels had his peak previous year 
and noticed this, so he retired imme-
diately (coincidence? I think not). We 
replaced the retired and graduated 
Wessels with our young and new tal-
ent Jeffrey Minten. Besides our part-
nership through FC Tsjernobyl, we 
are also a group of nine friends who 
can be seen frequently at GEWIS. In-
door soccer is not the only sport that 

we excel in, for instance, we are also 
decent squash and foosball players. 
You may challenge us, if you dare.

Our journey started in September 
2014, when we started in the fourth 
division of the internal competition 
of Totelos. We had a rough start, no-
body of us had experience in indoor 
soccer and this reflected in our re-
sults. As the season progressed we 
became better and as a combination 
of our better team play and individ-
ual skills we managed to force our 
promotion to the third division. In 
the second half of the year we no-
ticed that we were one of the bet-
ter teams in the third division; we 
played at the top of our league. How-
ever we were not consistent enough 
to pull off good results every week 
and we ended fifth out of twelve. 

As I mentioned already, FC Tsjer-
nobyl is a team that consists of 9 
friends. This doesn’t mean that it is 
all fun and games, though. It is ob-
vious that we play to win, we play 
our matches seriously and after the 
match we reflect our play style and 
look for points to improve ourselves 
on. The pressure and fame in FC 
Tsjernobyl is high, we have sever-
al team members that can’t handle 
this. They become addicted to liquor 
and one of our team members even 
started a harem with plenty of wom-
en. After the match and reflection it 

is inevitable that we have to shower. 
Therefore I introduced a strict show-
er policy. This policy makes sure 
that we take a collective shower. 
When you are the third team mem-
ber that doesn’t join in the collective 
shower moment you have to bring 
something as compensation. For 
instance, Wessels still has to bring 
a radio for the shower sessions and 
the next third team member that 
doesn’t join in the collective shower 
session is going to be the water boy.

FC Tsjernobyl also has some future 
goals. On the short term we want to 
force our promotion to the second 
division of the internal competition 
of Totelos. This should be completed 
by the end of this year. Besides that 
there are plans to set up a second 
team, FC Tsjernobyl 2. This team 
will start out in the fourth division 
of the internal competition. FC Ts-
jernobyl 2 should be a team where 
players with potential can develop 
themselves and eventually make it 
to the real FC Tsjernobyl. Besides 
development, a second team broad-

ens our selection of players, so we 
can select the seven best perform-
ing players to play in FC Tsjernobyl. 
This way we can be a top contender 
in the second division and maybe 
promote to the first division. If you 
are a proper soccer player and you 
think you have what it takes to be-
come a member of FC Tsjernobyl 
you can contact me and join the try-
out sessions which are held during 
the Christmas break.

Even further in the future, after we 
had enough practice, FC Tsjerno-
byl will become the world champion 
in indoor soccer and everyone will 
know and honor the radiating yellow 
jerseys. In between promoting to the 
second division and becoming world 
champions the selection of FC Tsjer-
nobyl will also host a trip to Ukraine 
to go back to our roots.

For further questions and auto-
graphs you can always ask me or 
one of the FC Tsjernobyl members. 
I will oblige them to answer the re-
quest.
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Over wat Wout gedaan heeft tijdens zijn bestuursjaar: “Ja hij heeft samen 
met Willem en de oudsecretarissen geprobeerd de database stuk te maken.”

Wesley over de Rainbowroad: “Dit is nog erger dan de Kennedylaan in de 
spits!”

Wesley: “Ik vind die foto met Puck ook heel leuk, maar ik krijg Puck er niet 
vanafgephotoshopped.”

Wout nadat hij nuttige dingen had gedaan: “Goed, ik was aan het SOGgen”

Laura K: “Daar staat PM op!”
Pim Booij: “Ja dat ben ik, maar dan minder complex.”



Met zenuwen stap je dan in 
de trein. De een al zondag-

avond, de ander op de vroege 
maandagochtend. Het schudden 
van de eerste handjes lijkt nu al 
zo lang geleden. Met de mensen 
waar je toen nog een ongemak-
kelijke hallo mee deelde, stap 
je nu donderdagavond de kroeg 
in. Nadat je als eerstejaars werd 
belaagd door allemaal stickers 
kwam je het Auditorium binnen 
om daar je nieuwe familie te ont-
moeten. 

Zo begon het ook voor ons op de kou-
de maandagochtend. Het weer werk-
te niet mee, maar gelukkig was Bou-
ke goed voorbereid en had hij alleen 
maar korte broeken meegenomen… 
Onze nieuwe papa en mama Ruben 
en Laura namen ons mee en warm-
den ons op met een vooroordelen 
spel, een quiz over het introthema en 
wat wiskundeopgaves. Al snel werd 
ons verteld dat we alles moesten 
doen voor valuta en (spoiler-alert) 
dat hebben we gedaan. Onze groep 
heette “Doc Doc Whooosh There” in 
verband met het thema “Back To 
The Future”. Voor verdere uitleg mag 
je Ruben en Laura vragen, want wij 
hebben de films helaas niet gezien. 
Onze familie was alleen nog niet 
compleet, want pas woensdag zou 
er nog een broertje bij ons voegen. 
Om hem toch de eerste twee dagen 
een beetje bij ons te hebben, hadden 
we “tekening Tom” gemaakt en deze 
overal mee naartoe genomen. De rest 
van de maandag hebben we vooral 
gevuld bij de ouders van Ruben. We 
zouden ze opa en oma kunnen noe-
men, maar onze familiestamboom is 
zo gecompliceerd (waarbij papa’s af-
faires hebben met oma’s) dat we zelf 
niet weten wat onze echte familie is. 
We hebben daar getwerkt en gerend 
om weer wat valuta binnen te krij-
gen. Die avond was de aandacht al 
snel weg van de quiz door de eerste 
biertjes in onze handen en kropen 

we snel naar Stratumseind voor ons 
eerste nachtelijke avontuur in Eind-
hoven. 

Dinsdagochtend moesten we weer 
vroeg uit de veren. Papa en mama 
hadden ook hier rekening mee ge-
houden en wisten ons goed wak-
ker te houden met de heerlijke 
geluiden van een wekker en onze 
piepende dobbelstenen. Desalniet-
temin hebben sommigen nog puik 
bijgeslapen tijdens het college in de 
ochtend. Hierna gingen we op pad 
op de groene loper, om kennis te 
maken met alle cultuur-, sport- en 
studentenverenigingen. Ook hier 
hebben we weer flink wat valuta 
kunnen binnenslepen, met natte 
sponzen op ons bestuur gegooid en 
de spoelbakkenrace weten te door-
staan. Ook wist onze papa ons goed 
te vermaken met allemaal raadsels 
tussendoor zoals “wakken, ijsberen 
en pinguïns” waarvan sommigen 
het nog steeds niet snappen. GE-
WIS zorgde die dag voor een goede 
BBQ, waar we onder het genot van 
een hapje en een drankje weer al-
lemaal nieuwe spelletjes leerden. Zo 
maakten we kennis met “rupsen” en 
“torpedo”, waar Bouke bij “torpedo” 
heeft geleerd de volgende keer zijn 
handen voor zijn gezicht te houden. 
Het resultaat, hoewel hij niet zeker 
is of dat hiervan kwam, was nog we-
kenlang op zijn neus te zien. Van-
daag was het de taak van GEWIS om 
er een mooi feestje van te maken op 
Stratumseind. Met een shotje achter 
de kiezen bij binnenkomst gingen 
wij weer op pad naar valuta. Zo heb-
ben we hiervoor onze mama en papa 
onder geplakt met tape, de kabou-
ter-plopdans gedanst op de bar en 
rap bier geadt. 

De woensdagochtend begon voor 
Bouke ietwat later dan gepland. On-
der het motto “een colaatje mag ook” 
kwam deze Limburger rond de mid-
dag met vlaai aanzetten om het goed 

te maken. Ook een ander broertje 
kon helaas ons deze dag niet bij-
staan, dus moesten we het met een 
nog incompletere familie doen. Ook 
hebben we voor hen een tekening-
versie gemaakt, zodat ze toch een 
beetje bij ons zouden zijn. We be-
gonnen de dag bij de bunker waar 
we spellen deden zoals levend Stef 
Stuntpiloot, spijkerbroek hangen, 
skippyballen over een zeil met zeep 

en bovenal een estafette over een 
stormbaan met een dienblad met 
glazen in je handen. Ondanks dat de 
glazen zaten vastgelijmd, kreeg onze 
groep het voor elkaar om niet alleen 
het water in de glazen, maar ook de 
glazen zelf te verliezen. Na een dutje 
op de banken van Demos trokken we 
dan de stad in voor onze citytour. De 
citytour werd meer een beetje lam-
ballen in de stad, Bouke letterlijk op 
handen dragen toen hij terugkwam 
en weer bij Thêta neerploffen voor 
een beetje leedvermaak (mensen die 
opnieuw en opnieuw het water in-
vielen). Tijdens het avondeten was 
iedereen nog steeds niet helemaal 
topfit, maar naarmate de avond vor-
derde, begon er wat meer leven in de 
brouwerij te komen. Dit kwam ook 
merendeels doordat ons verloren 
broertje “tekening Tom” zich ein-
delijk bij onze familie voegde! Na al 
onze fantasieën over hoe hij er uit 
zou zien en of hij überhaupt nog zou 

komen, stond hij dan eindelijk met 
ons op de dansvloer. Zo werden er 
die avond verschillende dansstijlen 
van de tango tot de macarena beoe-
fend tijdens het feest op de campus. 
En als je nog niet duizelig werd van 
het dansen, dan had de TU nog een 
“ronddraaiendekermisatractiebal” 
voor je geregeld waardoor je zonder 
twijfel zwabberend naar huis ging. 

Op de donderdag begonnen we rus-
tig met heel GEWIS samen. Het was 
namelijk tijd om valuta te verdienen 
door middel van spelletjes. Als we 
zeggen spelletjes bedoelen we niet 
de normale huis-tuin-en-keuken 
spelletjes die we gewend zijn uit 
ons “oude” schoolse leven. GEWIS 
pakt het heel anders aan met bij-
voorbeeld komkommerschijven over 
een tafel met vla in de mond van 
je groepsgenoot sjoelen, vingerver-
ven op de rug van je buurman, op 
zo min mogelijk kratjes staan met 
tien man of skippyballen gewikkeld 
in wc-papier. Je hoefde niet goed te 
zijn, zolang je maar creatief was. Zo 
hebben wij bij Junglespeed de valuta 
in handen kunnen nemen. Iedereen 
ging hierna zijn eigen weg om zelf de 
verenigingen van de universiteit te 
ontdekken en we ontmoetten elkaar 
weer tijdens het eten op de campus. 
Donderdagavond was de TU/egether 
en overigens een van de laatste mo-
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menten dat er nog valuta kon wor-
den verdiend. Naast onszelf heeft 
ook ons nieuwe broertje er alles aan 
gedaan (of uitgedaan) om valuta 
te krijgen. Wat er precies allemaal 
gaande was in de bunker tijdens de 
doorhaalavond weten we niet pre-
cies, maar volgens mij gingen de 
voetjes van de grond. Wij zijn helaas 
als gebruikte theezakjes naar huis 
gedropen om toch nog wat slaap in 
te halen van de nachten ervoor. Wel 
heeft Ilse met Jopie Bohemian Rhap-
sody gezongen in een karaokebar en 
heeft Bouke nog bellyshots met een 
tekening van Ilse gedaan, maar la-
ten we zeggen dat we blij zijn dat nie-
mand daar bij was. 

De volgende ochtend stond er een 
katerontbijt op de planning. En een 
katerontbijt is het dus ook gewor-
den. De een na de ander (met zo 
mogelijk een nog grotere kater dan 
de vorige) kwam 
aangewande ld 
om te ontbijten 
en vervolgens 
volledig uitge-
put plat te lig-
gen in het gras. 
Maar dit geldt 
niet voor ieder-
een. Onze Tom 
liep er nog bij 
alsof hij net uit 
de douche kwam 
na voldoende 
slaap voor een 
hele week. Toch 
moest er naast 
uitrusten nog een 
eindspel worden 
gespeeld waar-
bij je behendige 
spelletjes mocht 
uitvoeren zoals 
ski lopen wat 
prima *ahum* 
te doen was met 
een kater. Na-
dat iedereen de 
opdrachten had 
uitgevoerd en het 
aantal valuta van 

de tijd in secondes werd afgetrokken 
waren wij de enige groep met een ne-
gatieve tijd. Dit betekende dat onze 
groep “Doc Doc Whoosh There” er 
met de bellenblaas en de knikkers 
vandoor ging. Vervolgens kwam er 
een eind aan de volledige introductie 
met een enorm watergevecht tussen 
IEDEREEN van de hele Intro. Plotse-
ling bleek niemand meer vrienden te 
hebben en werd iedereen te pas of te 
onpas in het water gemieterd. Na dit 
enorme waterspektakel droop ieder-
een (letterlijk en figuurlijk) af en ging 
richting huis.

Wij hopen dat iedereen net zoveel 
heeft genoten van de intro als dat wij 
hebben gedaan. Dus voor nu proost 
en hopelijk tot de volgende introduc-
tie!

A preliminary case study by a Dane.

When applying for my mas-
ters I could choose be-

tween 3 places to go for my first 
year: The Netherlands, Spain or 
France.

So why did I choose the Nether-
lands? Well, the university has a 
good reputation, Eindhoven is close 
to Belgium (which has good, cheap 
beer) and where else can you eat 
sprinkles for breakfast without be-
ing considered mentally insane?

All three are good reasons, but the 
main reason was that I wasn’t ready 
to give up Danish bike culture. I tried 
living in the US and getting around 
by bike for 6 months. This was not 
a success mainly due to lack of bike 
lanes and American drivers simply 
forgetting bicyclists even exist.

My Dutch friends have kept telling 
me The Netherlands is the bike cap-
ital of the world, which has gotten 
me in too many endless discussions. 
So I figured, the only way to find out 
once and for all was to go here and 
check out the bike culture for my-
self.

After three months living here, rid-
ing my bike every day, my rides have 
served a few purposes: Get from A 
to B, go to Belgium and more, most 
importantly though, analyze Dutch 
bike culture! These are my findings, 
they are subjective and based on my 
experiences so far, so take them with 
a grain of salt.

• People here are excellent bicy-
clists, I think the Danes can 
learn a thing or two from you 
guys when it comes to riding 
bikes in general.

• Dutch people are bad at follow-
ing rules (at least on bikes), this 
has caused a few close encoun-

ters when somebody suddenly 
emerges at high speed from a 
corner you didn’t expect. Also 
when someone suddenly brakes 
on the bike lane without signal-
ing. What’s up with this?

• A lot of bikes here seem old or 
second hand, what I’m saying 
is, “check yo brakes before they 
wreck yo face!” (Experiences 
with people barely able to brake 
tells me there is a need for this)

• You really cater for your bikes, 
there are a lot of places to park, 
meaning I don’t have to dump 
my bike somewhere in the 
streets when I’m going out.

Conclusion: What is a good bike 
capital? One where everybody rides 
a bike? One where everybody can 
store a bike where they want? Or one 
where biking is as safe as walking? 
What I’m trying to say is that there is 
no definite bike capital of the world. 
I feel like Danes could teach the 
Dutch some simple bike manners 
and maybe how to tighten brakes. 
In return the Dutch could teach us 
a lot of practical skills and bike tips 
such as on parking. Thus improving 
both bike nations! Thanks for letting 
me stay and overanalyze my biking 
experiences here!
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De titel van dit stukje doet 
je misschien denken dat dit 

nergens over gaat omdat het 
geen onderwerp heeft, maar dat 
klopt niet. Het is namelijk zo dat 
het wel degelijk een onderwerp 
heeft, “(geen onderwerp)”, over 
onderwerpen die er niet zijn. En 
dan in het bijzonder als die er 
niet zijn in e-mailtjes.

Je krijgt namelijk wel eens een mail-
tje binnen, en dan kijk je op je te-
lefoon, en dan zie je daar staan: 
“(geen onderwerp)”. Ik vind dat altijd 
superspannend, want het kan dus 
echt van alles zijn! En grote kans 
dat het iets is wat “custom” door ie-
mand geschreven is, en dus niet ge-
woon de nieuwsbrief van TLC waar 
ik me echt eens voor moet uitschrij-
ven aangezien ik niet eens een TV-
abonnement heb. Maar goed, als je 
een gewoon mailtje binnenkrijgt wat 
wel een onderwerp heeft, dan weet 
je dus al waar het over gaat en dan 
is het niet interessant meer. “19 okt 
geen les”. Ja kijk, dat hoef ik niet 
meer te lezen dus. Zo’n onderwerp 
klinkt echt alsof alles al gezegd is, 
terwijl er best nog eens heel boeien-
de dingen in zouden kunnen staan 
(er stonden trouwens buiten de mel-
ding dat er 19 oktober geen les was 
ook nog boeiende dingen in, dus ik 
verzin het niet). Dat is heel jammer, 
want dat soort mailtjes blijven bij 
mij het langst ongelezen.

Maar stel nou dat er had gestaan 
(geen onderwerp). Dan had ik ge-

dacht: “OH WAUW, WAT ZOU DIT 
KUNNEN ZIJN? :D”, en dan had ik 
wel meteen moeten kijken, want ik 
ben een nieuwsgierig Aagje.

Dit wordt echter soms gevolgd met 
een teleurstelling, “Oh.. Is het dat 
maar.” Want best wel vaak is het 
dan gewoon een haastig mailtje wat 
ik aan mezelf heb gestuurd over iets 
wat ik nog moet doen of een link die 
ik nog een keer moet bekijken. Maar 
dan nog heb ik in elk geval de voor-
pret gehad van een potentieel super-
interessant mailtje. Plus, als ik zo’n 
mail aan mezelf stuur als reminder 
ergens voor, dan wordt dat doel in 
elk geval bereikt.

Verder is (geen onderwerp) niet al-
leen leuk om te krijgen, maar het is 
ook vet handig als je zelf een mailtje 
aan het schrijven bent. Ik heb zelf 
in elk geval supervaak dat ik geen 
onderwerp kan bedenken. Of ik kan 
wel een onderwerp bedenken, maar 
dan is het echt een superlang onder-
werp wat eigenlijk al de hele mail-
inhoud beschrijft, en dat wil ik ook 
niet. Want dan krijg je dus dat “19 
okt geen les”-verhaal dat mensen 
je mailtje niet meer hoeven te lezen 
om te weten wat erin staat. En dan 
kan je dus gewoon (geen onderwerp) 
doen en doen alsof je het per onge-
luk bent vergeten. Vandaar ook de 
titel van dit stukje.

Dear reader, I am very pleased 
to be given the honor to wri-

te about education for the Supre-
mum. When thinking about what 
to write for this column, there 
were a lot of topics that popped 
up in my mind. Recently a lot has 
happened regarding education 
and also within our department. 
The first master students enrol-
led in the new graduate school, 
we have a new dean within the 
department, and I was at the 
open days to promote our future 
bachelor program Date Science. 
But besides all these things, I 
decided to tell you something 
about participations now the 
new electives for the universi-
ty council and the department 
council for the year 2016 are 
getting close.

On December 1st and December 
2nd the electives will take place. The 
university buildings will be plaste-
red with green and yellow posters 
with smiling faces and people in yel-
low and green shirts will be walking 
around telling you to vote for the 
university council while providing 
you with free drinks or “peperno-
ten”, while you don’t see these peop-
le anymore during the rest of the 
year. What do these people do and 
why would you vote? 

About the same holds for the elec-
tions for the department council. 

Candidates walk round the OGO-
rooms providing you “vlaai” after vo-
ting. First of all, you might want to 
know what the department council 
actually is. It is an organ within the 
department in which both students 
and staff take place (5 of each). Even 
though you might not have heard 
a lot of the department council, it 
was involved last year in topics that 
concern all students. The council 
has a meeting with the board of the 
department a few times a year. Be-
sides that they are also involved in 
the approval of the OER (education 
and exam regulations), the selection 
of members for the education com-
mittees, the finances of the depart-
ment and this year the department 
council was involved in the selection 
of our new dean as well. Besides that 
there is also room for affairs that the 
members of the council find impor-
tant. This year the strategic agenda 
of the department contained some 
points brought up by students of 
the council! Two other examples are 
that we stress that it is very impor-
tant that the facilities for students 
that go abroad are good, and we did 
some measurements in our MetaFo-
rum regarding the climate.

I hope you now have a better view of 
what the department council is, how 
important it is (and that it is there-
fore important to actually vote), and 
that you all will vote on the 1st or 
2nd of December!
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Marloes tegen Bor: “Ik wist niet dat je niet boos werd!”

Yanelle: “Ik voel me zat.”
Laura Kuntze: “Ik voel me leuk!”

Kit (de dag na de consti): “Wesley, douwen in het hooi is nooit een goed plan.”
Wesley: “Jawel, maar het jeukt en pikt daarna altijd zo!”

Jim: “Ik heb de oom, tante en neef van Wout ontmoet, in Schaijk.”
Simon: “Was dit dezelfde persoon?”

3736

Fr
ed

er
iq

ue
 G

er
ri
ts

en
 (

G
EP

W
N

A
G

E)

fr
a
te

rn
it
y

(geen onderwerp)
Em

m
a van de V

reugde

e
d
u
c
a
tio

n
 fi

rs
t

Education First!
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(Jeffrey krijgt sms van pizza bezorgservice)
Jeffrey: “Oehh ik krijg eindelijk een keer een sms.”
Yanelle: “Die niet van je provider is.”
Jeffrey: “Ka en misschien wel van en vrouw!”

Michael Philips: “Het verkeerde gaatje, maar hij zit er wel in!”

Jim, net voor de consti begint: “Wesley, ik zag jouw broer net lopen, en ik 
dacht echt: ‘waarom heeft Wesley in vredesnaam zijn pak nu uitgetrokken?!’”

Leroy: “Ik vind het wel fijn dat jij gisteravond bezorgd om mij was.”
Eva: “Was ik dat?”



Roland de Jong (Software De-
veloper bij bol.com) begon 

in 1999 met werken. Hem werd 
vaak de vraag gesteld: waar wil 
je over 2 jaar zijn? Hij antwoord-
de steevast met het antwoord: 
‘Ik leef met de dag, misschien 
doe ik over een week wel to-
taal iets anders’. Gedurende zijn 
werkjaren is dit veranderd, maar 
waarom? Roland legt uit: 

Sinds kort heb ik bij bol.com de rol 
gekregen als coördinator van het IT 
Young Professional programma. Bin-
nen dit programma worden starters 
die net van de Hogeschool of Univer-
siteit komen, begeleid bij de eerste 
stappen in hun carrière. We laten 
hen kennis maken met de verschil-
lende aspecten van de IT wereld. Op 
die manier hopen we ze te stimule-
ren en inspireren om voor zichzelf 
een zo goed mogelijk beeld te vormen 
en de juiste beslissingen te kunnen 
nemen in hun carrière.

Het uiteindelijke doel van het pro-
gramma is dat de Young Professio-
nals na 2 jaar een technische functie 
binnen een van onze 40 scrumteams 
gaan vervullen. Dit kan op allerlei 
gebieden, van mobile tot dataware-
housing, en functies van software 
tester en informatie analyse behoren 
tot de vele mogelijkheden. 

Door persoonlijke begeleiding en 
extra coaching wordt er voor ieder 
individu een persoonlijke pad uitge-
stippeld. Door deze samenwerking 
wordt het beste uit onze Young Pro-
fessionals naar boven gehaald.”

Roland zegt: “Als starter is het van 
belang dat je een duidelijk beeld 
hebt van het einddoel dat je wilt be-
reiken. Het einddoel dat je voor ogen 
hebt, mag best ambitieus zijn! Aan-
gezien je dan goed kunt bepalen wel-
ke routes je zou willen bewandelen. 
Misschien kom je gedurende jouw 
reis tot de conclusie dat het idee 
waarop je je reis begonnen bent niet 
meer resulteert in jouw einddoel. 
Dan wordt het misschien tijd om je 
einddoel aan te passen, of misschien 
het pad er naartoe.”

“De vraag die ik dus stel aan nieuwe 
IT Young Professionals is: “Waar zie 
jij jezelf over 2 jaar?”. Die vraag zal 
altijd gesteld moeten worden. Maar 
vooral door jou, omdat niemand an-
ders dan jijzelf beter kan beoordelen 
wat je nu eigenlijk wil!” Aldus Rol-
and

Dus, wat wil jij nu eigenlijk?!
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Jeroen v/d V over de aankoop van Tiles: “Ik ben altijd van alles kwijt. Ik 
ben een keer mijn sleutels een week kwijt geweest, toen hingen ze in de 
kerstboom.”

Rik R. over A-Eskadraat: “Het is een almanak van die mensen met die gekke 
krabbel!”

(Emma speelt een spel waarbij anderen een woord moeten raden)
Emma: “Duitse voetbalclub...uhh..twee woorden”
(Nadat de tijd op is)
Emma: “Het was Manchester United!”

(Bor zit een verhaal over bureaucratische zooi te vertellen)
Marloes: “Wat, is de KvK-inschrijving nou nog niet rond?”
Bor: “Nee, dit ging over de aanvraag van mijn bachelordiploma ...”
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(Merel heeft haar ATHENA vest nooit gewassen)
Merel: “Ik weet niet wat het is, maar ik stink nooit! ik snap het niet!”

Pit over Edwin H: “Naast zijn kabelfetisj vindt hij raketwerpers blijkbaar ook 
extreem fascinerend.”

Nicky: “Ik snap nog steeds niet hoe je die shit nu moet lezen”

Jet tegen Simon omdat hij geen song festival kijkt: “Ik ben zo veel meer homo 
dan jij!”
Jim: “Bad homo! Bad homo!”
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Ja, maar wat wil jij nu eigenlijk… ?

Over Roland de Jong
1999 Begonnen aan mijn carrière
2002 Technisch Consultant
2011 Developer en Scrummaster bij bol.com
2015 Ook coördinator van het IT Young Professional
 Programma

https://www.linkedin.com/pub/roland-de-jong/3/986/a95

“Onderzoek waar je echt blij van wordt, hoe je 
wordt uitgedaagd en of je hier in de toekomst 
meer mee zou willen doen”

Over IT Young Professional Programma
2 jaar, 4 stappen, 1 doel: jou meevoeren op de IT-reis van je leven! 

Stap 1: Bootcamp
leer bol.com kennen

Stap 2: Explore & Grow
Onderdeel van het scrumteam

Stap 3: To the next level
Jouw persoonlijke uitdagingen

Stap 4: Out of the IT box
Maak een uitstapje naar IT operations of de business

Over bol.com
Ruim 5.5 miljoen klanten weten inmiddels hoe eenvoudig en inspi-
rerend winkelen bij de grootste winkel van Nederland en Belgie is. 
Bij ons kies je uit bijna 10 miljoen artikelen. Heb jij het idee dat het 
slechts een simpele website is? Dan is dat een groot compliment! Je 
zoekt iets op, bestelt het en de volgende dag heb je het in huis. Zo 
eenvoudig willen we het hebben, voor iedere klant. Simpel, op erg 
grote schaal dus. En met meer dan 300 IT-collega’s op 1000 bol.
commers mag toch wel duidelijk zijn dat IT een cruciale rol speelt 
om al dat geweld terug te brengen tot iets wat heel simpel overkomt.



Let us not forget what music 
can do for us. I once had the 

possibility of going to South Af-
rica. You guys must know that I 
am not particularly fond of going 
to church. However, the people 
that I visited in South Africa 
tried to convince me to go to 
church there , because it was so 
different from church  as I knew 
it! They succeeded, the people 
that I stayed with convinced me 
to go. These were not ‘regular’ 
church hours, I must say, we 
went there on a Saturday night. 
And to be honest, I experienced 
something I had never seen be-
fore.

You must have seen an American 
movie at least once , and you know 
that church ceremonies seem to be 
musicals, in which everybody is sin-
ging popular Christian songs and 
everybody is dancing. It was such 
an experience that I got when I went 
to church in South Africa.  Even I 
got enthusiastic of going to church, 
I completely understood why these 
people take so much joy in it.

But why am I telling you this? I am 
telling you this because this shows 
how important music is in somebo-
dy’s life. It makes us enjoy the world 

around us. And that is exactly what 
went on in that church in South Af-
rica. Because of the jolly songs that 
were sung, and these were definitely 
contemporary, popular songs, peop-
le enjoyed themselves in church. 
There was a vibe going on in there, a 
completely different view on religion. 
And that is what AViCo tries to do 
for you: we create lists of music to 
be played at social drinks (borrels). 
We ensure that the boxes are placed 
outside in case of a borrel outside. 
But also the great boxes in the GE-
WIS room are part of our daily jobs. 
This ensures that you can enjoy the 
world around you at GEWIS.
But this year, AViCo has also orga-
nized a social drink with a ‘friterie’  
(a van from which fries and snacks 
are sold), the very ‘Frietkarborrel’ 
(of course in collaboration with the 
BAC). It was an enormous success, 
and a lot of freshmen enjoyed some 
great fries with a snack of their 
choosing. It was so crowded that 
some freshmen were even a bit late 
for their Calculus-test… Oops! So, 
as AViCo, we are doing our best to 
present you with the greatest lists 
of music, along with several other 
things we do for GEWIS for you to 
enjoy the music, and therefore the 
world around us. We hope to see you 
around!
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(Tijdens het halen van een deadline)
Jeroen vd V: “Edwin, wil jij nog ijs?”
Edwin H: “Nee, wil jij nog bugs?”
Jeroen vd V: “Nee, ik heb nog.”

Ylona: “Het is fijn om Hans van Duijn te horen poepen terwijl je je tampon 
aan het verschonen bent.”

Eddy over zijn stad: “Frederick de stedenbedwinger is de enige die ons ooit 
genomen heeft.”

Jim over Simon Stevin: “Nee het huidige bestuur is het bestuur dat de voor-
zitter van Prot doet.”

Ingmar: “Wat hebben ze nog meer in Zeeland?”
Wesley: “Niks. Dat is 60 jaar geleden gereset en nu hebben ze duitsers.”
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• Monday November 30th 2015 
ATHENA film-pyjama-pillow-
party 

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

• Tuesday December 1st 2015 
GMM 148 

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

• Monday December 14th 2015 
untill Thursday December 17th 
2015 
Van Lint Sportweek 

• Friday December 14th 2015 
Van Lint Sportweek - Waterpolo 

• Tuesday December 15th 2015 
GELIMBO Dieszitting 

• Wednesday December 16th 2015 
Van Lint Sportweek - Knotsbal 

• Wednesday December 16th 2015 
Van Lint Sportweek - Twister XL 

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

• January 28th 2016 
Workshop Netwerken ORMIT 
 
 

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!

Advertisements

Wervingsdagen .....Back cover inside 
ISAAC ..................Back cover inside 
AME ..................Back cover outside 
Keylane...............................Page 27
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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
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sponsors and everyone else who has 
helped with creating the Supremum.

Cover
Design: Mart Pluijmaekers
Picture: GEFLITST

Pictures activities
GEFLITST

c
o
lo

p
h
o
n


