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Jasper Landa
Before you lies the last Supre-

mum of this academic year. 
Another year has past and it’s fi-
nally summer time! I hope every 
one of your exams went well and 
we’ll see you again next year. 
Or... you’ll read us again next 
year!

But things are about to change for 
the Supremum. As many of you 
know, the new layout is scheduled 
to release for the next edition: edi-
tion 49.1. We are very excited to be a 
part of this, and we hope you’ll like 
the new Supremum. Personally I’m 
going to miss the cuteness of the 
coloured bars, but something new 
can always be better. Also keep in 
mind that we will change to a new 
distribution policy. Please refer to 
the inside of the cover for more in-
formation.

The committee itself is also being 
redesigned. We need more members 
and we are, at this very moment, di-
viding ourself into teams: writing-, 
mailing-, design- and spellcheck-
teams. I understand that the Supre-
mum was not very approachable in 
the sense of “I don’t want to become 
a member, it’s so much work”, but 
that’s not the case anymore. So if 
you like only writing, designing or 
spellchecking: become an active 
member only for that!

It’s been a pleasure for me to have 
been carrying on the legacy of this 
Supremum layout as editor-in-chief. 
Perhaps, from 49.1 on, there will be 
a new editor-in-chief. Thanks every-
one who wrote for us this year, and 
don’t be afraid to write for us again 
next year!
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Chairman’s note

Another quartile has pas-
sed, another Supremum has 

reached your house, and by this 
time, another academic year has 
passed. As mentioned before in 
a Chairman’s note, time flies and 
by the moment you are reading 
this Leroy has probably already 
taken over my position as chair-
man of our beautiful association. 

But the challenges, as they were 
presented to us in the last year, 
will not stop in the future. They will 
keep showing up and maybe some 
are already there without us kno-
wing about it. I believe we should 
start creating a vision on several of 
these challenges. A vision that does 
not last one board’s policy but that 
is long term. Let us consider growth 
for example. Everybody knows, the 
Eindhoven University of Technology 
is growing rapidly and our studies, 
Mathematics and Computer Science 
(SS and (for now) WS) are foremen 
in growing. Logically, this affects us 
as an association. Last year, we have 
seen that first year committees can-
not be filled in the way that we were 
so used to. It is not yet clear how 
we can accommodate all the second 
year students  that want to stay ac-
tive or perhaps start being active. 
Can we learn from other study as-
sociations, or are they too different 
in how their culture is, compared to 
ours - A culture where everybody is 
welcome and where everybody can 
join. I believe that if we do not start 
thinking about growth as rapidly as 
the growth affects us, it will over-
take us. This is the moment that 
we can adapt to such that we can 
keep providing our members, and all 
of our members, with the services 
that everybody expects from us. By 
preparing today, we will be ready for 
tomorrow.

Of course, the growth does not only 
show in the committees that exist or 
might be formed in the coming years. 
Also, we have seen in the past year 
that several activities are completely 

full within a few days, sometimes 
even without any promotion. That 
was extraordinary to me. But how 
do we keep the distribution of mem-
bers over activities fair? Should we 
maintain the first come, first serve 
policy that we have been applying for 
the past years? It is for the commit-
tee or fraternity to decide the policy, 
or should the board step in here? I 
would recommend the 35th board to 
have a clear vision on that; a vision 
that will probably be taken over by 
many boards after you. And what 
about career related events; is it bet-
ter to have very busy lunch lectures? 
Maybe the companies and the lectu-
rers prefer a small, but very perso-
nal, lecture. Can we cope with the 
interest; especially when companies 
start screaming for students coming 
from Universities of Technology. Can 
the demand for our mathematicians 
and computer scientist be met by 
our university in the current form?
Let’s not think about today. 

Let’s not think about how our as-
sociation looks next week, or next 
quartile. Let’s start thinking about 
how our association looks in five 
years from now. Or, more impor-
tantly, how we want it to look in 5 
years from now? We can give a very 
educated guess on the amount of 
students and it is time we start on 
forming a vision of GEWIS for these 
amounts of students. This will deter-
mine our association life for the co-
ming years; make sure to catch the 
train, instead of running behind it, 
trying to catch up.

That was it for this year. I have had 
an absolute magnificent year being 
your chairman! I would like to thank 
you all for the support and giving 
me this opportunity. And of course, 
I thank you all for showing me how 
beautiful our association is! It was 
an absolute honor and extremely 
large pleasure to represent you this 
year and I wish Leroy all the best 
and a lot of success next year!
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Education First!

Dear GEWIS’ers, Recently I 
went on a trip to Barcelona, 

together with a PhD student of 
the biomedical engineering de-
partment, to represent the stu-
dents from Eindhoven University 
of Technology in the CLUSTER 
meeting.

CLUSTER is an organization in 
which leading universities in tech-
nology in Europe are united. Apart 
from having a little bit of time to 
explore Barcelona, we also gave in-
put to the CLUSTER meeting. The 
main topic we discussed with the 
10 students was entrepreneurship 
and how CLUSTER can support en-
trepreneurship. The day after the 
students meeting, we presented our 
ideas to the CLUSTER members. 
They were very enthusiast about our 
input and invited us to give a more 
concrete proposal about entrepre-
neurship in education.

This meeting also made me think of 
what the TU/e does for its students 
regarding entrepreneurship. In our 
bachelor we have USE, which stands 
for User, Society and Enterprise. 
This covers the USE-base course 
and several USE tracks, of which 
our students have to pick one. Ho-
wever, USE-base covers ethics and 
the history of technology, but not 
enterprise. You can pick the entre-

preneurship USE track, but if you 
don’t, you will never hear anything 
about it. Besides, some of the sub-
jects of USE subjects from other 
tracks are very important for entre-
preneurs. Some examples are know-
ledge about patents, taking risks 
and product development. Someone 
who wants to be an entrepreneur 
should have the possibility to see 
something from these other fields as 
well and students that do not know 
yet that they want to be an entrepre-
neur, should also get some feeling of 
what entrepreneurship is like during 
USE. In this form USE is a mare’s 
nest on the field of entrepreneur-
ship. Maybe we then should call the 
basic course US.

For master students there is hardly 
any support in their education to be-
come an entrepreneur. This is a bad 
thing, since knowledge of entrepre-
neurship is essential in translating 
knowledge to a product that can be 
commercialized, and it is the key to 
innovation.

A slogan of the TU/e is ‘Where in-
novation starts’. To make that re-
ally true our university should have 
more possibilities to do something 
entrepreneurial in education - may-
be in collaboration with CLUSTER, 
but at least in its own education.
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Ingmar over een krabbel op een frietzakje: “Dit is eigenlijk net het A-Eskwa-
draatlogo. Best wel pauper.”

Wesley: “Ik doe dit niet uit nichterigheid, ik doe dit uit praktisch oogpunt.”

Celine: “Hmmmm, wie zal ik nu eens nemen?”

Plotseling in een gesprek over het knijpen on kontjes.
Simon: “Ik doe niet aan empirische wetenschap! Ik ben wiskundige.”

Bor: “Heb je een triootje gehad met Eddy en een serveerster?”
Ylona: “Nee! Rick was er ook gewoon bij!”

Wesley: “Er moet meer sunset bij en dat kan want het is toch al een lelijke 
poster!”

Niekie: “Hij is een beetje hard, maar Stefan houdt daar wel van.”
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Waar vind ik de beste?

Gefeliciteerd, je bent ge-
slaagd. Na vijf jaar studie, of 

voor sommige wat meer, heb je 
weer een fase mogen afronden 
en sta je voor een grote uitda-
ging. De volgende stap is waar-
schijnlijk het zoeken van een 
baan, wat wel eens een lastige 
opgave kan zijn. Er zijn vele op-
ties, en waarschijnlijk wil je de 
beste! Maar wat is dan de “bes-
te”? 

Zelf heb ik het zoeken naar een baan 
recentelijk pas afgerond, en nu ik 
een aantal maanden werk voor O&i 
begin ik overtuigd te raken van het 
feit dat ik een goede keus gemaakt 
heb. Mooi, want al dat werken kost 
toch redelijk wat tijd, en dan is een 
leuke baan natuurlijk wel zo fijn. 
Daarom zou ik iedereen ook echt 
aanraden om een baan te zoeken 
waar je blij van wordt! Deze heb ik 
proberen te vinden door een baan te 
zoeken waar ik blij van werd.
 
Blij wordt ik van een inhoudelijke 
uitdaging. Zelf ben ik graag bezig met 
data en de bijbehoorende analyse, 
en zo ben ik bij bedrijven gaan vra-
gen naar wat zij deden op dat gebied 
en hoe ik daar in zou passen. Mijn 
diploma biedt veel mogelijkheden zo 
bleek, want er zijn veel bedrijven die 
interesse toonde in mij. Maar zijn die 
bedrijven ook interessant voor mij? 
Door langs te gaan voor een oriënte-
rend gesprek, of een eerste solicita-
tie, kreeg ik een veel beter beeld dan 
alleen van de website. Bij een tweetal 
bedrijven heb ik om een beter beeld 
te krijgen van de werkzaamheden 
een “case” gemaakt. Voor mij gaf dit 
wat extra informatie om zo de laatste 
knoop door te hakken en te bepalen 
waar ik zou starten.

Naast inhoudelijke uitdaging zocht 
ik ook ontwikkelingsmogelijkheden. 
Niet de ontwikkeling voor cariëre, 
maar de ontwikkeling van vaardig-
heden die tijdens de opleiding on-
derbelicht zijn gebleven. Bijna overal 
zul je te maken krijgen met trainin-

gen en coaching, een studiebudget 
en overige studie gerelateerde mo-
gelijkheden, dus dat heb ik redelijk 
links laten liggen. Leren in een klas-
lokaal, of vergelijkbare vorm, heb ik 
inmiddels al redelijk wat jaar gedaan 
en zo vond ik het tijd om te gaan le-
ren door toe te passen. Dit betekent 
dat een eventuele baan mij wel de 
ruimte moest geven om bezig te gaan 
en ervaring op te doen. En dit is goed 
gelukt, want toen ik nauwelijks in-
gewerkt was op mijn eerste opdracht 
gaf de persoon met wie ik mee liep 
zijn takenpakket volledig aan mij 
over. Nu, een ruim half jaar verder 
ben ik onwijs blij met alle ervaring 
die daar bij mee kwam. Een stukje 
vrijheid en verantwoordelijkheid 
kan ik dus zeker aanraden. Hoewel 
ik veel geleerd heb tijdens mijn op-
leiding, heb ik ook ingezien dat dit 
lang niet genoeg is. Daarom maak ik 
naast mijn opdrachten gebruik van 
verschillende trainingen en cursus-
sen om deze missende kennis aan te 
vullen.

Wat belangrijk voor jou is, is erg per-
soonlijk en zeker iets om over na te 
denken. Wel zou ik expliciet mee ne-
men dat een baan niet voor heel lang 
hoeft te zijn. Na twee jaar ergens an-
ders heen? Geen probleem! Dus een 
goed salaris, of mooie cariere kansen 
zijn misschien minder belangrijk 
dan mooie inhoudelijke uitdagingen. 
Met wat ervaring op zak weet je beter 
wat wel en niet leuk is, kun je beter 
aantonen wat je kunt en zul je ster-
ker in je schoenen staan bij solicita-
ties. De tijd nemen om deze ervaring 
op te doen kan lonen. 

Die mooie baan komt natuurlijk niet 
aanwaaien, daar zul je zelf toch mee 
bezig moeten gaan. Hoewel er veel 
bedrijven staan te springen, zijn er 
ook een heleboel die niet weten van 
jou slagen. De grotere bedrijven als 
ASML, Philips of Capgemini zijn be-
kend, maar kleinere onbekende be-
drijfjes kunnen ook erg mooi zijn! 
Zelf kan ik aanraden echt tijd te ste-
ken in een Linked-In profiel, want 

naast de optie dat recruiters hier 
kunnen zoeken, zal hier ook voor 
een gesprek gekeken worden wie er 
langskomt. Denk dus goed na over 
wie je bent, wat je wilt en hoe je 
dit kunt laten zien. Naast een pro-
fiel kun je natuurlijk zelf ook naar 
bedrijven toe stappen, door bijvoor-
beeld eens rond te neuzen op websi-
tes. Deze kun je bijvoorbeeld vinden 
via de bedrijvenpagina van GEWIS, 
of bedrijven waar oud studiegenoot-
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Jeffrey, Mattijs, Yanelle, Pim en Guido zitten in de trein samen met nog 1 
andere persoon. Nadat deze het hele gesprek heeft gehoord vragen ze hem 
om te gokken welke studie zij doen.
Man: “Iets sociaals.”

(Wesley slaat in zijn ballen)
Wesley: “Oeh, nu heb ik kramp in mijn voet!”

Stephan op de beat van Dansplaat: “Zelfs als je Riemann-integraal geen 
kans maakt. Kans maakt, kans maakt.”

(Een stift valt naar beneden)
Ruben: “Wow, het is gewoon anti-zwaartekracht dit! O nee, het is wel zwaar-
tekracht.”

Theo: “Niki!”
Niekie: “Het is Niekie, zoals je wiel leert spellen.”
Niekie: “L.....uhmm...W...I...E..L...”

Bouke: “Eline, is jouw broertje vandaag eigenlijk jarig?”
Eline: “Nee” 
Bouke: “Ik bedoel zwanger?”
Eline: “Euhm...”
Bouke: “Ik bedoel je zus!”
Eline: “Ik heb helemaal geen zus.”
Bouke: “Oohh, dan laat maar!”

Henk Alkema: “Jordanië, dat ligt toch in Irak?”

Niekie: “Wat is Subway?”

Tijdens 30 seconds
Sabine: “Een ver land!”
Wesley: “Palestina!”
Sabine: “Ja, maar dan met andere letters!”

Schijvesjaars tegen Yanelle: “Hoe valt dat nou om meer jongens op een dag 
te zoenen dan vakken in een jaar te halen?”

Wesley: “Doet er meer dan 1 Eindhovens team mee aan de Bata dan?!”

jes en vrienden zijn gaan werken via 
Linked-In. Mijn huidige baan bij O&i 
heb ik gevonden doordat een recrui-
ter mij via Linked-In gevonden en 
benaderd heeft.

Na je afstuderen staat de wereld voor 
je open, maar deze wereld is groot. 
Nadenken over waar je heen wilt en 
hoe je daar kunt komen kan mooie 
paden aan het licht brengen.
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GEMOLD16: niets is wat het lijkt

Dit jaar vond er opnieuw een 
GEMOLD-weekend plaats. 

Achterdocht, verdenkingen en 
misleidingen zullen weer naar 
boven komen. Als groep begin-
nen de kandidaten aan een weg 
waarin velen de draad kwijt zul-
len raken.

De kandidaten Marco van den 
Braak, Vi Chu, Ilse Fölker, Rik Ha-
gelaars, Job Heijmans, Eva Las-
sche, Jeffrey Minten, Floris Tulner, 
Marloes Bosweger, Evelien Hegge, 
Linde Koning, Mattijs van den Berk-
mortel en Sabine Geurts zullen het 
tegen elkaar opnemen. Slechts een 
van hen speelt een dubbelrol en zal 
proberen roet in het eten te gooien. 
Ieder voor zich gaan ze de strijd aan 
op zoek naar de mol. 

Allereerst vinden de kandidaat hun 
weg naar de beruchte kamploca-
tie waar alle kleren uit zullen gaan. 
Zingend en spelend vliegt de tijd. 
Levensvragen komen voorbij terwijl 
doolhoven tot leven komen. Tijdens 
het weekend zullen sommige kandi-
daten bericht ontvangen terwijl an-
deren de hoogte in gaan. Leugens en 
bedrog spelen een grote rol deze da-
gen. Het is de tijd om erachter te ko-
men wie van de GEWIS’ers nou echt 
te vertrouwen is. Een voor een zullen 
de kandidaten de weg kwijt raken en 
het weekend moeten verlaten.

De mol, echter, hoeft nooit naar 
huis. De mol molt als nooit te voren. 
Vol vertrouwen voert de mol geniale 
acties uit. In en uit het zicht van de 
kandidaten laat de mol de opdrach-
ten compleet in de soep lopen. Daar 
waar post wordt gesaboteerd, identi-
teiten verloren gaan, geld verdwijnt 
en zelfkennis wordt getest, is waar jij 
de mol kan ontmaskeren.

GEMOLD16 was een weekend waar-
bij iedereen het spoor bijster was. 
Er werd aan een stuk door gemold. 
Nog nooit eerder is er zoveel molgeld 
in zo’n korte tijd teniet gedaan. Het 
weekend was spannend, actief en 
verwarrend. Wil je weten wie het 
weekend als eerste moest verlaten? 
Wil je weten wie het weekend gewon-
nen heeft? Wil je weten wie de eeu-
wige verliezer zal zijn? En bovenal, 
wil je zelf op zoek naar de mol? Kijk 
dan vooral begin september naar de 
afleveringen van GEMOLD16.

Frederique G
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In de 17e eeuw verveelde ieder-
een in Frankrijk zich heel erg. 

Zo erg, dat koning Lodewijk XIV 
eens achter z’n oor krabde, en 
dacht: môhhh, mijn volk verveelt 
zich! Iemand moet echt eens een 
leuke activiteit voor die mensen 
bedenken. Want je weet hoe dat 
ging in die tijd; als mensen zich 
verveelden, dan gingen ze op 
straat hangen met hun scooters 
en hun telefoons en naar luide 
rapmuziek luisteren. En hoewel 
Lodewijk andermans voorkeuren 
in muziek respecteerde, wilde 
hij niet dat er geklaagd zou wor-
den over overlast. 

Uiteraard ging de koning niet zelf 
bedenken wat die mensen dan met 
hun leven zouden moeten doen. Hij 
had het immers te druk met nieuwe 
pruiken uitzoeken voor zijn verza-
meling, en poseren in deftige man-
tels en pofbroeken. Nee, hij vroeg 
zijn allerbeste filosofen om hier eens 
over na te gaan denken. En dit wa-
ren niet zomaar filosofen, dit waren 
wel filosofen uit de Dordogne-streek 
die abrikozen lustten. Nou, dan weet 
je het wel.

Dus die filosofen gingen allemaal 
vragen stellen om erachter te komen 
wat het perfecte tijdverdrijf zou zijn 
voor de Franse burger, zoals “wat 
is verveling?”, “waarom hebben we 
niks te doen?” en “wat is de zin van 
tijdverdrijf?” enzo. En al deze vragen 
wezen gezamenlijk op slechts één 
ding: punniken. Punniken was be-

dacht door vikingen, want die had-
den dat nodig om warme truien te 
maken enzo. De meeste Fransen 
hadden niet zo veel contact met vi-
kingen en internet was ook nog niet 
echt groot toen, dus punniken had 
nog geen bekendheid in Frankrijk 
in die tijd. Maar deze filosofen ken-
den wel wat vikingen vanwege hun 
gemeenschappelijke voorliefde voor 
abrikozen. Aangezien punniken in 
Scandinavië zo immens populair 
was, dachten de filosofen van: “nou, 
dat moet hier dan vast ook wel aan-
slaan”.

In eerste instantie had koning Lo-
dewijk XIV zoiets vanL: “wat een 
onhandig gefröbel met die draadjes; 
ik snap er niks van”. Maar toen hij 
het eenmaal doorhad, begon hij de 
mogelijkheden te zien. Hij droeg zijn 
hele volk op om pruiken voor hem te 
gaan punniken zodat hij nooit meer 
twee keer dezelfde pruik zou hoeven 
dragen. Iedereen wilde natuurlijk 
een goede beurt maken bij de koning, 
dus ineens zat iedereen op straat te 
hangen met hun scooters en pun-
nikwerkjes. En zo werd punniken 
de nieuwe rage in Frankrijk, en de 
orde in de gezellige Franse straatjes 
werd hersteld. Met uitzondering van 
de uitlaatgassen van al die scooters 
dan, maar dat was gelukkig pas een 
zorg voor een paar eeuwen later.

Het punniken in Frankrijk
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Twan: “Ik heb een stappenplan om te kijken of iets een deugd is: denk je 
meteen nee, dan is het geen deugd. Denk je meteen ja, dan is het wel een 
deugd. Twijfel je, dan moet je erover gaan nadenken.”

Ivo van Heck: “Ik zeg altijd maar zo, je kunt niet altijd maar zo zeggen.”

Nicky: “Dit is niet Dionne zeker..”
Vincent: “Nee dat is Floris..”

Esméé Stijns tegen Tim Engels: “Tim, ik hoop dat jouw date morgen flexi-
beler gaat dan dat ik deze stekker probeer in dit gaatje probeer te steken.”
Esméé, twee minuten later: “Hij is te kort, Tim. Ik krijg m er niet in.”

Niekie van Uum: “Het is een beetje alsof je een vlaai in 6 stukjes wilt snijden, 
dan denk je op een gegeven moment: het lukt toch niet. Dat heb ik ook met 
volleybal!”
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Guus W: “Uiterlijk zegt wel iets over hoe je eruit ziet.”

Floris F: “Als ik je nat zou willen maken, zou ik dat wel anders doen.”

Jeroen van de V: “Je hebt het over lesbisch, dat is bijna puur over seks.”

Ivo van Heck: “Ik zou best het emailadres charizardpenis@gewis.nl willen 
hebben.”

Jopie tegen ilse: “Nee, ik vind je zonder penis denk ik leuker”

Eline Pasch: “Ik vind het altijd heel ongemakkelijk als mensen tegen me 
gaan praten.”



1110

M
ar

io
n 

K
re

ke
ls

Y
o
 M

a
m

a
Merel Pennekamp

Men zou kunnen stellen dat 
Merel al voor haar geboor-

te een dwarsligger was. Ze lag 
in stuitligging en ondanks ver-
woede pogingen van de gynae-
coloog om haar de andere kant 
op te bewegen, bleef ze – eigen-
wijs als ze was – dwars liggen. 
Je zou zelfs kunnen stellen dat 
dit moment de grondlegging was 
van haar karakter: Standvastig, 
want ze laat zich niet zomaar be-
wegen in een richting, die zij niet 
op wil.

Ze is ook zeker niet op haar achter-
hoofd gevallen… wel op alle mogelij-
ke andere lichaamsdelen. Merel was 
slechts 5 weken oud, toen ik met 
haar in mijn armen ongelukkiger-
wijs viel. Een nachtje in het zieken-
huis ter observatie was nodig om te 
constateren dat ze er niet meer aan 
over had gehouden dan een lichte 
kneuzing van haar beentje. Dat was 
helaas niet de laatste keer dat haar 
been het heeft moeten ontzien. Me-
rel begon met 12 maanden net de 
wereld lopend te verkennen, toen zij 
vliegensvlug het moment koos om 
achter mij langs van de commode te 
tuimelen. Tja, en op een gebroken 
beentje is het toch lastiger leren lo-
pen. Eén van de andere ledematen, 
die het moest ontgelden was het 
zogeheten zondagsarmpje. Het was 
een maandag overigens, toen haar 
armpje uit de kom schoot. Zij ging 
in een neerwaartse beweging, terwijl 
moeders haar juist omhoog wilde 
trekken. Dit resulteerde wederom 
in een bezoek aan de arts. En twee 
dagen later nog een keer. Kennelijk 
schiet zo’n armpje een 2de keer kort 
na de vorige keer nog sneller uit de 
kom. O ja, en grapjes maken hier-
over wordt op een EHBO afdeling 
niet bepaald op prijs gesteld. Dan 
wordt je toch ietwat vreemd aange-
keken. Nu lijkt het alsof Merel heel 
wat lichamelijke ongevallen heeft 
moeten doorstaan, maar gelukkig is 
het hierbij gebleven. Mogelijk is dit 
wel mede aanleiding geweest om la-
ter te kiezen voor een academische 

carrière in plaats van een fysieke of 
sportieve loopbaan.

Merel is in Zoetermeer geboren en 8 
jaar getogen, alvorens ze haar roots 
kon herplanten in het Veldhovense. 
Hier leerde zij op de basisschool 
een paar van haar huidige vriendin-
nen kennen. Als trouw groepje van 
6 werden (en worden nog steeds) 
onder andere verjaardagen en va-
kanties, naar bijvoorbeeld Lacanau 
Océan en Hersonissos, samen ge-
deeld. Haar enthousiasme in reizen 
naar nieuwe landen resulteerde in 
de aanschaf van een poster van alle 
continenten, waarop je de bezochte 
landen weg kunt krassen. Een paar 
landen zijn al op de poster afgevinkt, 
maar een zeer groot aantal staan 
nog op haar bucketlist. Jammer dat 
digitale of virtuele landen niet op die 
poster staan. Anders had ze er al 
een hele hoop af kunnen vinken zo-
als Westeros en de landen van D&D, 
die ze samen met haar alter ego Sky 
heeft bezocht.

Merel wist al vrij jong welke kant ze 
op wilde. Wiskunde was echt haar 
ding. Of informatica? Of toch wis-
kunde? Of toch… zeker wiskunde! 
(Met een beetje informatica). Analyse 
1 werd haar uitdaging en na meer-
dere pogingen heeft ze onlangs haar 
P gehaald. Toch was het behalen 
van haar propedeuse misschien niet 
haar grootste prestatie het afgelo-
pen jaar. Toegegeven, ze was blij dat 
ze eindelijk analyse 1 had gehaald 
en daarmee ook haar propedeuse. 
Maar de blijdschap hierover wist ze 
de hele dag voor zich te houden tot 
ze aan het einde van de dag thuis 
kwam. Nee, dan haar “feut-schap” 
bij de BAC van GewisGEWIS. Op 29 
april om 00.31 uur werd een trotse 
foto naar moeders geappt, toen ze 
toe mocht treden tot dit illustere ge-
zelschap.

Ik wil dan ook graag van deze gele-
genheid gebruik maken om alle leden 
van de BAC hartelijk te bedanken 
voor hun bijdrage in de opvoeding 

van mijn dochter. Ik hoef haar niet 
meer te leren afwassen, dweilen en 
nooit meer te zeggen: “Drink je glas 
eens leeg”.

Haar studie brengt haar meer dan 
alleen vergroting van haar kennis in 
wiskunde. Het brengt ook een ver-
rijking van haar woordenschat (met 
woorden als feut, adten en flup), ver-
ruiming van haar waarden en nor-
men (mensen van MAVO en met me-
dicijn gebruik zoals Prozac worden 
niet buiten gesloten van borrels) en 
ook haar verbeterde taalvaardigheid 
in buitenlandse talen is van niet te 
onderschatten belang. Ik dacht dat 
op de TU vooral Engelstalig les ge-
geven werd, maar ook Duits is geen 
probleem, gelet op de Geschwister-
borrel. Daarbij komt dat ook haar 
sportiviteit wordt aangemoedigd, ge-
tuige de Bieradthlon. Haar culturele 

ontwikkeling wordt gesierd door stil 
te staan bij de Dag van de kurk en 
een Cantus op zijn tijd. “Zeven da-
gen lang” roept toch bij menig ouder 
een zweem van jeugdnostalgie op. 

En behalve dat zij het enorm leuk 
vindt om te doen, levert het organi-
seren van Wervingsdagen, introwe-
ken en het voorzitten van een com-
missie haar ook veel ervaring op, 
waar ze in haar verdere leven nog 
veel aan heeft.

Kortom: Het leven van Merel is de 
afgelopen jaren als student enorm 
verrijkt aan kennis, ervaring, vrien-
den en de geneugten des levens. Het 
was moeilijk kiezen uit de vele, ont-
zettend leuke foto’s en ergens heb 
ik het gevoel dat ik er toch nog een 
paar heb gemist.
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Graduation Story

My story with Shell started 
in June 2013, when I joined 

the Upstream IT organization as 
a Business Analyst in Strategy & 
Planning, after graduating from 
the Vrije Universiteit Amsterdam 
with a Master of Science in Busi-
ness Administration. Although I 
have done internships in other 
global companies before, I was 
surprised to see how internatio-
nal Shell is. In my department 
there were people from prac-
tically every part of the world, 
and the diversity was seen at 
every step. 

For IT Graduates, Shell offers a lot 
of flexibility to discover what we are 
good at, and what career we want to 
develop in. During the 3-year pro-
gram we have a chance to rotate 
2-3 times, which means getting to 
know a new business (i.e. Upstream, 
Downstream, Projects & Techno-
logy), new role (Business Analyst, 
project Manager), or both!

My first assignment was to support 
the Upstream CIO with communica-
tions to staff and create a sense of 
community among IT professionals. 
It turned out to be a very stimulating 
experience as it gave me a chance to 
learn the organizational structure 
relatively fast and understand the 
priorities and challenges of Shell IT, 
which was a good foundation for fu-
ture roles. After a year in the role I 
was given an assignment in the de-
livery organization, to work in the 
Production space. The team I joined 
delivers an IT solution to inspectors 
checking Shell assets for corrosion. 
As the program is executed jointly 
by IT and business, the time wor-
king in Production has deepened my 
understanding of Shell Upstream 
business, and made me aware of the 
issues faced by the engineers using 
the IT system in their day-to-day 
jobs. I also must admit communi-
cating and co-working with people 
from totally different background 
has been one of the biggest challen-

has been a steep learning curve but 
it has taught me a lot about myself, 
my strengths and weaknesses, and 
helped me grow as a professional. 
Shell is an exciting place to be, and 
full of opportunities for those not af-
raid to reach for them.

More information about Shell?

At www.shell.nl/studenten you will 
find more information on how to ap-
ply for bachelor/master internships 
and employment in our Graduate 
Programme. Or send an email to one 
of our TU/e alumni: Stijn van den 
Enden (c.vandenenden@shell.com) 
or Chenlei Hao, (chenlei.hao@shell.
com)

tiple learning & development and 
social events for fellow grads. There 
is quite a big graduate community 
and you will always find someone to 
go for lunch with, or hang out also 
outside of working hours. I have also 
been a part of the network for Wo-
men in IT driving a gender balance 
agenda across the IT function. We 
have just started preparing the an-
nual event which attracts female 
and male colleagues from all across 
IT. I admit that I was prepared to en-
ter a male-dominated environment 
when I joined Shell IT and was po-
sitively surprised to see how many 
successful female colleagues I en-
countered, which led me to join the 
network.

Having spent almost three years in 
the company now I can say that it 

ges to date! 

In May 2015 I moved on to become 
a Project Manager, when I joined 
the Upstream IT Mergers, Acquisi-
tions and Divestments team. I have 
been part of the team since, focusing 
mainly on divestment projects which 
from IT perspective means separa-
ting assets from Shell IT infrastruc-
ture, and handling the transfers of 
data and documents to the new ow-
ner. We ended 2015 with handing 
over operatorship of a Chinese as-
set Changbei to PetroChina on New 
Years Eve, which was my first suc-
cessfully completed IT separation 
project. This year also started busy 
with the divestment of an offshore 
platform Anasuria on the North Sea 
in March in which I also led the IT 
workstream. Divestment projects 
I am involved in come in different 
flavors, for instance single assets or 
full country exits. The scope of acti-
vities also is very wide as managing 
an IT divestment project gives in-
sights into the full spectrum of IT 
from infrastructure and telecoms, 
IT Systems and Information Ma-
nagement. The Shell stakeholders I 
interact with include IT staff, repre-
sentatives of other functions such 
as Finance or HR, and Commercial 
staff. Externally I also have an op-
portunity to engage with third par-
ties which depending on the deal 
might range from oil & gas start-ups 
to major national oil companies. Gi-
ven the current economic climate 
and the focus of Shell to reshape its 
portfolio, the mergers, acquisitions 
and divestments space is looking 
very interesting and seeing the pro-
jects we are working on featured in 
media makes me very proud!

In addition to my day-to-day job, 
Shell offers a lot of opportunities to 
develop, learn, and socialize, so eve-
ryone can find something they have 
a passion for and want to contribute 
to. In my first year I have been on 
the board of the network for IT Gra-
duates, where we organized mul-
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Daan Luttik: “Some people find science papers hard. Others get hard from 
science papers.”

Simon: “Ik houd wel van handenarbeid, dan voelt het nog alsof ik een ziel 
heb.”

Ingmar over de conducteur: “Ik vind die Limburger een beetje naar.”
Tim: “Misschien is er dan iets misgegaan bij je dispuutskeuze...”
Ingmar: “Ik vind dat Limburgs gewoon naar!”

Bor tijdens de GERIJST-infolunch: “Ik ben wel benieuwd of Georg en Jerry 
al spijt hebben van het feit dat ze meegaan.”
Georg: “Spijt heb ik niet, wel zorgen...”
 
Job: “Die vind ik niet zo knap, want ik heb Zac Efron hier voor me!”

Mitchel: “Dancing Queen van ABBA is mijn favoriete nummer, want het 
woord Queen zit er in en dat is mijn favoriete band.”

Schijvesjaars tegen Yanelle: “Hoe valt dat nou om meer jongens op een dag 
te zoenen dan vakken in een jaar te halen?”

Rien: “Nee, ik ben wel klaar met medezeggenschap. Ik wil nu alleen nog 
maar zeggenschap.”

Jet: “Ik ging bier halen, maar dat is er niet meer. Er is alleen nog maar Ba-
varia..”

Eline: “Alles wat Fatuma zegt kan als infimum.” 
Fatuma: “Ik kan serieus praten. Ik kan praten. Ik kan dingen!!”
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Juf-wiskunde

Een ware wiskundige dan wel 
informaticus van GEWIS doet 

af en toe eigen projectjes in zijn/
haar vrije tijd. Bij informatici zijn 
dat waarschijnlijk servertjes, 
database queries, websites en 
wat nog meer op te zetten, ter-
wijl wiskundigen meer klassiek 
puzzelen. 

Iedereen kent het onder allen beken-
de intro- en bierspel `juffen’. Voor de 
leken: men begint met tellen – idea-
liter houdt men natuurlijk niet op, 
echter vinden mensen hun tijd over 
het algemeen kostbaar – en er is 
maar één regel: als men bij een ge-
tal aankomt dat deelbaar is door 7 of 
waar een 7 als cijfer voorkomt, moet 
de speler aan de beurt in plaats van 
het desbetreffende getal keihard 
`JUF’ in ieders oor schreeuwen. Als 
iemand deze regels niet handhaaft, 
wordt dat bestraft met het opnieuw 
bij 1 beginnen en eventueel een ar-
bitrair aantal slokken bier voor de 
overtreder. Een tip voor spelers: 
een bekende 7-test (een toets om te 
zien of een getal deelbaar is door 7) 
is: is x niet 0 of 7, doe de test voor 
|floor(x/10)-2*(x mod 10)|. 

Er vallen een paar verwachte dingen 
op in de afbeelding. Je ziet ruwweg 
de lijnen n, n/7, n/49,… inclusief 
onderbrekingen en je kunt horizon-
tale lijnen door de grafiek trekken ter 
hoogte van de getallen die niet mo-
gen. Die valt dan als het ware precies 
tussen de gaten in de grafiek. In het 
begin ziet het er redelijk stabiel uit, 
maar de regel dat er geen 7 als cijfer 
mag voorkomen maakt dat er kleine 
gaten vallen bij elke  7.000-8.000 en 
een groot gat in 70.000-80.000. De 
deelrij daaronder profiteert daarvan 
en groeit dan eventjes ruwweg met 
de snelheid van de deelrij erboven. 
Het moge duidelijk zijn dat als men 
een nieuwe deelrij begint, het begin 
van de volgende altijd eindig ver weg 
is. Derhalve hebben we ook oneindig 
veel van deze deelrijen als het aan-
tal beurten naar oneindig neigt. Dat 
vinden de wiskundige lezers vast 
zwaar interessant. 

Laten we ook kijken hoeveel niet-juf-
getallen er tot en met n zijn en hoe 
die ratio zich gedraagt in de norma-
le variant van het spel. Zij j(n) het 
aantal juf-getallen tot en met n. Het 
aantal niet-juf getallen tot en met n 
kan worden geteld met een inclusie/
exclusie aanpak: Dit is namelijk ge-
lijk aan: n - j(n) = n – (#deelbaar door 
7) - (#bevat 7) + (#bevat én deelbaar 
door 7). Hieruit volgt dat de ratio De recursie-juf ftot en met 100.000 (Wolfram Mathematica)
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j(n)/n en de gevonden convergentiesnelheid (Wolfram Mathematica)
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Voorbeeld: 826 is deelbaar door 7, 
want 82-2*6 = 70 is ook deelbaar 
door 7. Lang leve dynamic program-
ming!

Dit eenvoudige spel biedt mogelijk-
heden tot uitbreiding. Zo zou men de 
juffen ook kunnen tellen, zijnde: 7 
wordt 1, 14 wordt 2 en zo verder. Dit 
resulteert in een wat mooier gedefi-
nieerd en tevens vele malen span-
nender spel, aangezien de rij alleen 
getallen bevat, in tegenstelling tot 
het vage, ongedefinieerde `juf’ in het 
origineel. Maar deze rij is niet per-
fect in het spelopzicht: hij bevat veel-
vouden van 7 en getallen met  7 als 
cijfer; in deze configuratie is het 35e 
getal namelijk het zevende jufgetal. 
Een voor de hand liggende oplossing 
is om bij het tellen van de juffen ook 
weer de regels voor het juffen toe te 
passen. Maar ook dan zal er altijd 
een getal zijn dat de jufregels breekt, 
namelijk het 119e getal in de rij: dat 
is namelijk het vijfendertigste jufge-
tal, wat dan opnieuw 7 wordt. Ergo, 
als men bij de diepste deelrij weer bij 
het zevende element aankomt, moet 
er weer een nieuwe, diepere deelrij 
begonnen worden. Dit kunnen we in 
Wolfram Mathematica lekker laten 
doorrekenen. Zie figuur hieronder.

niet-juf getallen r(n) = 1 - j(n)/n ≤ 
(#bevat geen 7)/n. 

Als het aantal beurten willekeurig 
groot wordt, wordt het aantal cij-
fers waaruit het getal bestaat ook 
willekeurig lang. Dan komen er ge-
middeld veel vaker zevens in voor. 
Ik denk dat de wiskundige lezer wel 
voelt aankomen dat j(n)/n naar 1 
neigt als n naar oneindig gaat. Be-
schouw alle getallen die tot en met 
k cijfers hebben. Van die getal-
len zijn er vanzelfsprekend 9k die 
geen 7 bevatten. Derhalve is r(10k)≤ 
(9/10)k. Als we dit omschrijven naar 
r(n)≤(1/n)c, met c =- log10(9/10) = 
0,046 hebben we een convergente 
majorante die naar 0 gaat voor de 
verhouding 1 - j(n)/n en dus kun-
nen we niet alleen ons vermoeden 
bevestigen, maar ook een indica-
tie geven hoe snel deze verhouding 
convergeert: tergend langzaam. Zie 
figuur boven.
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Dearest members of GEWIS, 
The ACtivity Committee has 

just wrapped up its last ACtivity 
of the ACademic year. The past 
year was a lot of fun and we or-
ganized some great ACtivities!

A lot of our ACtivities this year 
featured round objects as we had 
to dodge them while bouncing on 
trampolines, score them in a goal 
with little guys impaled on a stick, 
try to put them into pockets by hit-
ting them with sticks or just throw 
them as hard as we could at some 
pins a few meters away.  Other than 
that we also shot at each other with 
invisible bullets, locked ourselves 
up in small rooms to try and escape 
and some of you even joined us on a 
scary trip through the forest. There 
was also my favorite ACtivity of the 
year where we set up a tournament 
with weird cardboard cutouts and 
plastic figurines supposedly called a 
board game.

As the year progressed we became a 
really tight group and I can person-
ally say that I have had a great time 
as a member of the AC this year. The 
group we started the year with did 
change however as we had to say 

goodbye to a few long time members 
such as Arno Coppelmans, but also 
Serge Boeve and Laura van Hees 
who both have been chairmen. The 
committee, however, did not shrink 
in size as we welcomed Lia Klaren, 
Floris Tulner and Jeffrey Minten into 
our midst. 

We are already debating about what 
ACtivities we should organize next 
year and have come up with some 
great ideas, however if you have any 
suggestions be sure to share them 
with an AC member!

Stay ACtive!
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Merijn Ramaekers

Ondanks dat ik er inmiddels 
al bijna twee jaar Techni-

sche Wiskunde op heb zitten, 
zullen de meeste mensen binnen 
GEWIS mij eigenlijk alleen van 
gezicht kennen. Ik ben vaak te 
vinden bij de wekelijkse borrel 
en bij feesten van GEWIS, maar 
ben verder niet echt actief bin-
nen GEWIS. Maar wie ben ik nou 
eigenlijk?

Ik ben Merijn Ramaekers, 21 jaar 
oud en woon nog bij mijn ouders in 
Valkenswaard. Ik heb een ontzettend 
leuke band met mijn zusje, maar 
ben inmiddels toch op zoek naar een 
kamer in Eindhoven om vol van het 
Eindhovense studentenleven te kun-
nen gaan genieten. Mensen die me 
niet goed kennen, zien me vaak als 
een verlegen en stille jongen, maar 
de mensen die me wat beter kennen, 
weten dat ik ook echt een feestbeest 
kan zijn.

Mijn vrije tijd vul ik graag met mijn 
grootste hobby, namelijk sport. Mijn 
favoriete sporten zijn voetbal en ten-
nis. Ik ben PSV-supporter in hart en 
nieren en heb ook een seizoenskaart. 
Verder ga ik ook nog vaak naar wed-
strijden van het Nederlands elftal 
kijken. Ik ben verliefd op de sfeer in 
het stadion, zeker tijdens de grote 
wedstrijden! Maar helaas is het grote 
nadeel van voetbal dat je zo snel ge-
blesseerd raakt. Dat is dan ook de 
reden geweest dat ik een paar jaar 
geleden gestopt ben. Ik heb in het 
verleden ook nog getennist, maar 

zou dat graag weer op gaan pakken 
in de nabije toekomst. Ook tennis 
vind ik leuk om te kijken. Zo ben ik 
een paar jaar geleden bij de Austra-
lian Open gaan kijken in Melbourne. 

Dat brengt me bij mijn volgende 
grote hobby: reizen. Vroeger heb ik 
met mijn gezin heel Europa door ge-
reisd en de laatste jaren kozen mijn 
ouders vaak voor grote reizen naar 
o.a. de VS en Azië. Dit heeft er mede 
toe geleid dat reizen een echte passie 
van mij is geworden. Na de middel-
bare school heb ik er dan ook niet 
voor gekozen om direct door te stu-
deren, maar heb ik een jaartje ge-
werkt en een grote reis naar Austra-
lië en Nieuw-Zeeland gemaakt. Ik 
heb mezelf daar een stuk beter leren 
kennen, superveel vrienden gemaakt 
en echt fantastische stukken van de 
beide landen gezien.

Verder heb ik de laatste jaren als DJ 
op feestjes gedraaid. Muziek is ook 
echt mijn ding. Mensen vragen vaak: 
Wat is je muzieksmaak dan pre-
cies? Dat vind ik een heel vervelende 
vraag, want ik houd van veel ver-
schillende muziek. Maar meestal als 
ik muziek luister, dan luister ik naar 
Skyradio. En bij bepaalde nummers 
hoor je me dan op de achtergrond 
meezingen.

450 woorden zijn toch snel op. Als 
je meer over me wilt weten, dan lijkt 
het me echt gezellig om tijdens een 
borrel gezellig een praatje te maken.
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Laura K: “Voor de tijd dat ik dronken was had ik pas 2 bier op.”

Schuldenaars: “Als ik aan mijn ballen zit doe ik ‘t wel zorgvuldig.”

Iggy: “Ik houd niet van naakte mannen, maar dat betekent niet dat ik niet 
ga douchen.”

Bram S: “Ik ben trots op mijn 6 seconden, het valt eigenlijk wel mee, want 
we hadden al bier op.”

Meeles: “Ik ben dusdanig snel opgestaan dat ik mijn kater in bed heb laten 
liggen.”
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Wiskundige hodoniemen in het wild

Elders in deze Supremum hebt 
u weer kunnen lezen over 

de avonturen van de commissie 
GEZWEM in Friesland. In dat ver-
haal blijft echter onvermeld hoe 
wij naar het Belgische deel van 
Limburg zijn afgereisd middels 
een pont met de naam “Presi-
dent Willy Claes”. Het leidde tot 
vele vragen. Wie was Willy Claes 
eigenlijk? Is hij ooit president 
geweest? Wanneer worden za-
ken eigenlijk naar personen ge-
noemd? En waar zijn de wiskun-
digen en informatici?

Hoewel er in Nederland veel straten 
vernoemd zijn naar wetenschappers 
vallen onze vakgebieden enigszins 
buiten de boot. Ter vergelijking: 
er zijn in Nederland tien Einstein-
straten, acht Marie Curiestraten 
en tien Darwinstraten, maar de 
enige Turingstraße van Europa ligt 
in Oostenrijk. Er zijn in Nederland 
wel twee Dijkstrastraten, maar de 
een is vernoemd naar een dominee 
uit Bovensmilde en de ander naar 
een Groningse kunstschilder. De 
wiskundigen treffen het in Eindho-
ven iets beter, maar niet veel. In het 
wijkje Limbeek-Noord zijn dan wel 
een Stieltjespad --- u weet wel, van 
de Stieltjesintegraal --- en een Si-
mon Stevinstraat, maar die laatste is 
dan ook wel een van de mainstream-
ste wiskundigen die ons land heeft 
gekend. 

Straatnamen worden in Nederland 
toegekend door de gemeenten: dat 
is al zo sinds in 1851 de straatna-
men en huisnummers zijn inge-
voerd. Initieel deed men dat redelijk 
op de intuïtie: als ergens een school 
stond dan werd dat maar gewoon 
de Schoolstraat. Het noemen van 
straten naar personen werd pas 
hip rond de eeuwwisseling, en pas 
toen er in de vorige eeuw complete 
woonwijken uit de grond gestampt 
werden ontstond het idee van wijken 
met een thema. In de buurt die ik 
hierboven aanhaalde is bijvoorbeeld 
het thema “wetenschappers” en vind 

je ook een Jan Pieter Minckelers-
plein en een J.D. van der Waalsweg. 
Recent is nog wel geëxperimenteerd 
met andere manieren om straten 
in te delen, maar dat leidt eigenlijk 
vooral tot verwarring. In delen van 
Lelystad heb je bijvoorbeeld wijken 
met genummerde straten: als je dan 
op Karveel 48-33 woont, woon je in 
de wijk Karveel, 48e straat 33e huis-
nummer. Daar vind je dus nooit iets 
of iemand terug als je niet eerst de 
wikipediapagina hebt gelezen. HTI 
op z’n slechtst.

Omdat de gemeenten het in Neder-
land voor het zeggen hebben is de 
policy rond straatnamen overal ver-
schillend. Mochten we in Eindhoven 
bijvoorbeeld voor een Dijkstrastraat 
willen lobbyen, dan kan dat pas 
sinds een aantal jaar: het is hier een 
vereiste dat de potentiële naamgever 
al tien jaar overleden is. Op zich is 
die regel helemaal niet zo vreemd: 
als de naamgever van je straat er op 
latere leeftijd opeens NSB-achtige 
denkbeelden op na gaat houden is 
dat toch vrij ongemakkelijk voor de 
bewoners. In de meeste steden is er 
een commissie straatnaamgeving 
die met voorstellen komt, en zal uit-
eindelijk de gemeenteraad de knoop 
doorhakken. Soms komt het zo ver 
al niet: in 2012 kwam de Eindho-
vense tak van de LPF bijvoorbeeld 
met een voorstel tot het aanleggen 
van een Pim Fortuijnstraat. Dat daar 
wat controverse ontstond is niet ex-
treem verrassend. Een voorstel om 
rond het honderdjarig bestaan van 
onze favoriete voetbalclub een PSV-
laan aan te leggen kon op iets meer 
enthousiasme rekenen.

Mijn idee is dan ook: laten we ons 
hard maken voor meer informatici 
en wiskundigen in het wild. In 2030 
is het de honderdste verjaardag van 
onze Edsger Dijkstra, misschien wel 
de invloedrijkste informaticus van 
de afgelopen decennia. Als we nu al-
vast beginnen met handtekeningen 
sparen lukt het misschien wel om 
dit stukje Eindhovense trots letter-

lijk op de kaart te zetten.

Om overigens nog even op Willy 
Claes terug te komen: hoe verdien-
de hij zijn veerpont over de Maas? 
President was hij nooit. Wel heeft 
hij verschillende ministersposten in 
Vlaanderen bekleed, is hij vervol-
gens in 1998 uit zijn stemrecht en 
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Peter Schwabe: “This is my favorite slide in the course, because it has both 
RIP and ISIS in the title.”

Jopie: “Ik heb al een kabouter.”
Willem: “Noem je Evelien nou een Kabouter?”

Onno Boxma: “Er is geen toeval in de kansrekening.”

Jelle W, bij de bierkrattenbrug: “Oooh, is dit het wereldrecord? Dat valt me 
dan wel een beetje tegen eigenlijk! Van de wereld!”

(Landa gaat naast een dronken Kutjeroen aan de draaiende bar van De Bolle 
Boel zitten)
Kutjeroen een kwartier later tegen Landa: “Hey! Hoe lang zit jij hier al?”
Landa: “3 pi, ik zit hier al anderhalf rondje!”

In de trein na avondcollege USE.
Twan: “Ahhh, ik heb geen tieten gezien.”

Kit: “Ik vond de informatie uit dit vak wel heel leuk.”
Ylona: “Oh, die heb ik gemist.”

Michael Y: “Ik heb 93% van Matlab geïnstalleerd, maar hij werkt gewoon 
wel.”
(even later): “Oh, hij crasht! Ik heb de missende 7% gevonden!”

Ylona: “Ik krijg hier echt ernstige concentratieproblemen van.”
Bor: “Waarvan?”
Ylona: “Dat weet ik niet meer.”

Tim: “Ik heb een nepplant en die geef ik gewoon lekker toch water!”

Mattijs tijdens een college complexe analyse over een voorbeeld: “Oké, ik ben 
hem helemaal kwijt”
Laura K.: “Hoezo? Hij staat daar gewoon.”

Niekie: “Ik ben het hier zo oneerlijk mee eens!”

Michael over Nicky die blijft slapen: “Ach, anders gaat mijn vader er nog wel 
overheen.”

Arjen: “Ik drink mijn suiker zoals ik mijn koffie drink: zonder iets erin.”

Annebelle: “Ik zou dat als vrouw niet doen. Oh wacht, ik ben een vrouw!”

Meeles: “Mijn zus is onverwachts bevrucht!”

ambt ontheven vanwege een smeer-
geldaffaire en kan hij schijnbaar 
goed piano spelen. De boot werd 
naar hem vernoemd vanwege zijn 
voorzitterschap van de Dienst van de 
Scheepvaart in de gemeente Kinrooi: 
op die manier president worden kan 
dus blijkbaar al voldoende zijn.
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AME

Taking a step forward in the 
software development pro-

cess, Applied Micro Electronics 
“AME” has forayed into the do-
main of code generation for end 
products using MATLAB. A good 
example of such a project is the 
lifts system shown in Figure 1, 
consisting of multiple columns 
to lift heavy duty vehicles. The 
software for controlling the lifts 
is developed by AME, where the 
majority of the code has been 
generated using MATLAB. 

As a first step, the intended Control 
Logic to act on the user input (up/
down button presses) was modelled 
as a finite state machine (Figure 2). 
The regulation algorithm to correct 
the heights of the different columns 
and the safety monitoring were also 
modelled in SIMULINK. The regula-
tion algorithm outputs the desired 
state of each motors and actuator. 
This information is fed in real-time 
into the control board over a fast 
UART Command Line Interface (CLI). 
Through this same interface the sta-
tus of sensors are read and fed as in-
put into the simulation. This method 
of simulation, also known as Hard-
ware in the Loop (HIL) simulation 
(Figure 3 left side), provides an early 
opportunity to update the model to 
comply with the target system.

Vehicle Lift

As the next step, the modelled 
blocks (indicated in blue in Figure 3) 
are translated into C-Code using the 
built-in code generator and executed 
in the control board (Figure 3 right 
side). The inputs and the outputs of 
the generated code are exposed as 
C-structs, through which the data 
is communicated to low-level em-
bedded software. This also allowed 
a clean encapsulation of the genera-
ted code from the rest of the embed-
ded software. The final application 
is now controlled by the generated 
code executed on a control board.

Modeling the product in the initial 
stages of the project helped in identi-
fying and refining the requirements. 
Concurrent development with paral-
lel focus on HW integration and on 
the application  reduced the deve-
lopment time and time-to-market.

Currently, the number of graduation 
and internship projects using MAT-
LAB for embedded software develop-
ment is growing at AME. A few of the 
topics will focus on generic interfa-
cing of MATLAB generated code with 
the Re-Usable software blocks and 
harnessing the testing tools of the 
MATLAB to perform qualification of 
the end-product.

Block of the MATLAB model

Hardware in the loop to generated code
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De GELIMBO quiz

Zoals de laatste jaren gebrui-
kelijk is, heeft GELIMBO ook 

dit jaar weer vele slimme GE-
WIS’ers aan het denken gezet 
tijdens de jaarlijkse GELIMBO 
quiz. Vele vragen kwamen langs, 
zo werden er vragen gesteld 
over hoofdsteden met een Z erin 
(tip: het zijn er maar 6 in totaal) 
tot de naam van het bier dat de 
door ons zo geliefde brouwerij 
Grolsch maakt met cascade hop. 
In dit stukje zal ik de uitslag van 
deze quiz eens goed analyseren.

De eerste ronde betrof 20 foto’s van 
bekende Nederlanders. Enkele van 
deze BN’ers kwamen uit de prach-
tige provincie Limburg, andere niet, 
dus aan de deelnemers de taak de 
Limburgers correct te identificeren. 
Met een tiende plaats in deze ronde 
was dit de perfecte opening voor de 

voor een makkelijke (1punt) gemid-
delde (2 punten) en moeilijke (3 
punten) vraag. Dit was duidelijk de 
ronde van de “GEPWNAGE BRO’s”. 
Deze ronde leverde hen, door bijna 
anderhalf keer zo veel te scoren als 
de nummer 2 van deze ronde, de 
eindoverwinning van de quiz op.

Speciale vermeldingen zijn er voor 
het team “Bij twijfel B(ier)” die als 
aller eerste in de quiz als enige een 
vraag goed beantwoorde. Zij wonnen 
hiermee een rondje. Een andere spe-
ciale vermelding is er voor “NIWHL”, 
aangezien dit “team” geen slechte 
plaats behaalde voor een team dat 
slechts uit 1 persoon bestond.

Al met al bleek uiteindelijk, door het 
wegvallen van twee teams met te 
veel spelers de derde plaats te gaan 
naar “Bij twijfel B(ier)”, slechts an-
derhalf puntje daarboven eindigde 
de “GEPWNAGE BROH’s” en de eer-
ste plaats was een ruime overwin-
ning voor “GEPWNAGE BRO’s” met 
maarliefst 21 punten meer dan hun 
dispuutsgenoten.

een voorbeeld van. Als ware Poké-
Masters schoot “Quiznix” uit de 
startblokken na de pauze en haalde 
deze ronde slechts 1 puntje minder 
dan de best scorende ploeg in deze 
ronde.

Natuurlijk waren er ook rondes di-
rect aan GEWIS gelinkt, zo waren 
de vragen in ronde 6 steeds per 3 te 
linken aan een dispuut, al dan niet 
in oprichting. Aan de deelnemers de 
taak om de vragen correct te beant-
woorden, maar ook om dit thema te 
raden. Het team van “GELIM’VO” 
wist in deze ronde de voor carnavals-
vierders zo begeerde elfde plaats te 
behalen (om deze vlak voor het einde 
weer uit handen te geven door te stij-
gen). Met een knappe vierde plaats 
haalde “Femtastic” flink uit waar-
door ze twee plaatsen op de ranglijst 
stegen.

Vervolgens was er de filmronde, er 
werd deze keer echter niet gevraagd 
naar de film waaruit het getoonde 
fragment kwam, maar naar de film 
die in het getoonde fragment werd 
geparodieerd. Alsof de parodie op 
de naam van de latere winnaar een 
voorteken was scoorde de “GEPW-
NAGE BROH’s” deze ronde een ge-
deelde eerste plaats.

Tot slot werd er geheel volgens tra-
ditie geëindigd met de superronde 
waarbij de teams konden kiezen 

“API Kandi’s”, zo hoog zijn ze in geen 
enkele andere ronde geëindigd. 

Vervolgens kwam er een ronde “Ge-
Tinder tussen vier”. De vragen liepen 
erg uiteen, maar uiteindelijk bleek 
voor de meeste teams pas bij de uit-
slag dat alle antwoorden anagram-
men waren voor de bestuursleden 
met hun functie. Of de leden van 
“34!” doorhadden dat de rondenaam 
een anagram was van “Vierendertig 
sunset” zullen we nooit zeker weten, 
feit blijft wel dat ze deze ronde een 
knappe tweede plaats behaalde.

De derde ronde betrof een muziek-
ronde, echter waren de nummers 
over het algemeen een andere versie 
van een bekend nummer, zo werd 
bijvoorbeeld de Spaanse nummer 
1 hit Silencio van David Bisbal ge-
draaid maar mochten de deelnemers 
ook Jij bent zo van Jeroen van den 
Boom opschrijven. Zoals verwacht 
heb je met meer mensen meer kans 
om deze liedjes correct te herken-
nen: “B.O.O.M./BAC/ATHENA” was 
het beste team met maar liefst twee 
liedjes meer goed dan de nummer 2 
van deze ronde.

De vierde ronde was een meerkeuze 
ronde, hoe beter het antwoord op 
een vraag, hoe meer puzzelstukjes 
verdiend konden worden. Het cor-
rect raden van deze foto’s leverde 
vervolgens ook punten op. “De gi-
raffen” en de “AC” bleken echte foto 
kenners, deze teams wisten met 
gemiddeld slechts 2 goede antwoor-
den per foto de foto’s goed te raden. 
Een interessante observatie voor de 
universiteit is misschien wel dat de 
clickers daadwerkelijk toegevoegde 
waarde hebben: de twee best sco-
rende teams op de meerkeuzevra-
gen, “EJC 14-2” en “De Wolven”, zijn 
beide teams uit het clickertijdperk.

Na de pauze gingen we vervolgens 
verder met een ronde waarbij elke 
vraag gelinkt was aan een badge in 
de welbekende Pokémon serie. De 
vraag over de cascade hop is hier 
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API Kanfi's
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AC

EJC 14-2

De Wolven

Bij twijfel B(ier)

34!*

GEPWNAGE BROH's

GEPWNAGE BRO's

GEPWNAGE woordenboek: Coke



2524

M
ir
an

ti 
In

ta
n 

Ra
hm

an
i

fo
re

ig
n
 s

tu
d
e
n
t

Studying in The Netherlands

Greetings! My name is Mi-
ranti Rahmani. It has been 4 

months since I came to the Ne-
therland on February 2016 from 
Indonesia. As someone who 
came from a country in different 
continent halfway of the world, I 
find my first experience of living 
in Netherland quite interesting. 
Not only the differences, but 
also striking similarities.

The Bike
One thing I love the most from Ne-
therland is the biking culture. Not 
only the excellent infrastructure 
supported by the flat geographical 
condition, but also the Dutch biking 
skills. I know it might not be the 
safest thing to do but I love watching 
how Dutch could efficiently use both 
of their hand - texting on mobile 
phone, warm up their hand on poc-
ket, or doing other things - while still 
riding the bike, maintaining the ba-
lance and turning directions.  It’s re-
ally cool to watch. And secretly, that 
is one skill I hope to master from my 
living in The Netherlands, if it’s pos-
sible. 

The Sun
Looking at the unpredictable 
weather of Netherland and how 
gloomy the winter can be, I under-
stand that sunshine is a luxury, pro-
bably not only for Dutch. But it was 
here the first time I saw the open 
space around TU/e campus turned 
into sudden picnic spot when the 
sun is out. In some open café area 
around the city centre and anywhere 
else, I saw an interesting pattern 
that people would sit outside, all of 
them facing the sun. That is some-
thing that would never happen in 
my country as we usually compete 
for shady spot due to the fear of get-
ting our skin dark. The contrasting 
difference still amazes me.

The Language
Since Indonesia has long history 
with Dutch, many of the Indonesian 
words are borrowed from Dutch. But 

it was when I learned some Dutch 
that I realized the similarity was ac-
tually much more than what I used 
to know, although the grammar is 
still completely different. Once I went 
to the market and tried speaking 
some Dutch, but it usually leads to 
two scenarios: either they don’t un-
derstand what I said, or they would 
answer with high speed Dutch that 
makes me goes, “what..?”. Yes. Lea-
rning Dutch is still quite a challen-
ge, even when your native language 
shares a good deal of Dutch voca-
bulary. And Dutch people are also 
very good in English. That it makes 
it harder to get the ‘sense of urgen-
cy’ to speak Dutch. Anyway, I hope 
I could make some progress while I 
still have a chance to live in Nether-
lands.

At last, As international student at 
TU/e, things are not always easy at 
first. Of course, there are lot more 
challenges - the weather, the acade-
mics, cultural and mindset adaptati-
on - but it does get better with time. I 
find that opening my mind, and per-
ceiving instead of judging, helps me 
a lot in overcoming those barriers.

V
incent Keltjens
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Pasta blauwe kaas

Pasta, wat zouden we er toch 
zonder moeten. Een van de 

meest geliefde en veelzijdige 
koolhydraathoudende voedings-
middelen. Je kunt er zo ongeveer 
alles bij eten, je maakt het rood, 
wit, warm, koud, whatever, het 
is altijd wel goeie toelie. Dank-
zij Tim Meeles heb ik weer een 
hele nieuwe manier gevonden 
om mijn pasta klaar te maken, 
namelijk met blauwaderkaas! 

Blauwaderkaas is een kaas gemaakt 
met een blauwe schimmel en heeft 
over het algemeen een zeer uitge-
sproken smaak. Kaasliefhebbers kij-
ken uit naar een mooi stukje blauw-
aderkaas, terwijl veel mensen het 
liever vermijden.
Ikzelf ben een groot fan van zulke 
kazen, om zo te eten tijdens een 
borrel, maar ook in de keuken kun 
je er goed mee overweg! Het kan 
heerlijk zijn bij je bloemkool- of 
broccoli(soep), in hartige taarten en 
zelfs in je desserts, zoals blauwader-
kaasflappen.

Deze keer meer een concept-recept:

Ingrediënten:
- Champignons
- Courgette
- Rode paprika
- Pasta
- Walnoten
- Blauwaderkaas
- Kookroom

Methode:
- Kook de pasta gaar naar smaak.
- Snij de champignons, rode paprika 
en courgette in pastasausformaat 
stukjes. Bijvoorbeeld, respectievelijk 
in plakjes, blokjes en halve ringen.
- Bak dit alles in een grote pan totdat 
alles klaar is, naar smaak, maar een 
beetje bite is lekker!
- Smelt de kaas in de groentemix.
- Voeg de pasta en dan de kookroom 
toe. De hoeveelheid kookroom is af-
hankelijk van de dikte van de saus 
die je wilt maken.
- Schep de pasta op en verdeel er 
walnoten over en smullen maar!

Meeles had zelf een lekker recept met 
witlof voorgeschoteld. Je kunt uiter-
aard ook iets heel lekkers bedenken 
met bloemkool en/of broccoli.
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PharmIT

Deze man zette veertien GE-
WIS’ers, één halve Intermaat 

en twee apothekers bij elkaar en 
stopte er op gezette tijden kof-
fie, bier en afhaaleten in… Wat 
er toen gebeurde geloof je nooit! 
Het vierde punt zal je verbazen!

Samen bouwen we aan MedApp: 
een platform voor alles rond pillen, 
prikken en andere medicijnen. Via 
onze app kunnen patiënten bijhou-
den welke middelen ze moeten inne-
men en wanneer, hoeveel ze nog op 
voorraad hebben, automatisch pro-
ducten bijbestellen bij de apotheek, 
bijsluiters opzoeken en nog veel 
meer. Hoewel we in Nederland elk 
jaar voor €5.800.000.000 (ja echt, 
bijna zes miljard euro!) aan medi-
cijnen uitgeven, wordt er binnen de 
gezondheidszorg nog heel weinig ge-
innoveerd. De potentie voor nieuwe 
ontwikkelingen is dus gigantisch.

Natuurlijk kun je naast je studie 
vakken vullen of als buschauffeur 
werken, maar voor visionair annex 
beunhaas Edwin Hermkens — be-
gin 2016 afgestudeerd in informa-
tica — lonkte het ondernemerschap 
al jaren. Daarom ruilde hij tegen het 
eind van zijn bachelor z’n bijbaan 
bij BCF in voor een eigen bedrijf. Na 
een aantal projecten in opdracht van 
klanten, begon hij in 2014 de startup 
PharmIT samen met oud-klasgenoot 
Pit Janssen, die farmacie studeerde 
aan de Universiteit Utrecht. De aan-
leiding voor het starten van het be-
drijf was vooral de grote frustratie 
rond de verouderde technologie in de 
zorg: zoals in wel meer traditionele 
industrietakken is innovatie er traag 
en is de markt er vastgeroest.

Door het heft in eigen hand te ne-
men is het makkelijk om snel nieu-
we software te ontwikkelen en af en 
toe risico’s te nemen die bestaande 
organisaties niet aandurven. Ruim 
een een jaar geleden kwam de app 
beschikbaar voor iOS en Android, en 
inmiddels is deze meer dan 10.000 
keer gedownload.

Het MedApp-team bestaat uit twee 
delen: de harde kern is (als aan-
deelhouder) onderdeel van het be-
drijf, en investeert mankracht in het 
platform zodat dat in de toekomst 
winst gaat opleveren. De rest zit er 
op basis van studiereiscases, stages 
of gewoon als medewerker voor een 
normaal uurtarief. Doordat de mees-
ten het project met hun studie com-
bineren zijn de werktijden flexibel en 
is de bezetting van het kantoor in 
het MultiMediaPaviljoen redelijk wil-
lekeurig. Naast de werkzaamheden 
aan de eigen app, wordt er ook ge-
werkt aan wat kleinere projecten zo-
als integratie met apothekerssyste-
men en huisartsen, of projecten die 
samen met medische specialisten 
worden ontwikkeld. Nu het bedrijf 
bekender begint te worden, staan we 
ook regelmatig op beurzen of sym-
posia, waar bijvoorbeeld workshops 
aan apothekers worden gegeven of 
brainstorms met gebruikers worden 
gedaan. Doordat er in Nederland zo 
veel medicijngebruikers zijn — het 
aantal ligt rond de elf miljoen — is 
onze doelgroep groot en immens ge-
varieerd, waardoor er altijd feedback 
en verlanglijstjes met features blij-
ven komen.

Onze ontwikkelaars maken vaak 
functies die relatief eenvoudig zijn, 
maar toch hoge ogen gooien bij onze 
gebruikers. Zo kunnen we de ca-
mera in een smartphone gebruiken 
om barcodes te scannen: gebruikers 
kunnen dan makkelijk medicijnen 
toevoegen aan hun persoonlijk over-
zicht. Frontend is dat niet echt span-
nend, ook de app van eBay of je su-
permarkt kan dat al jaren, maar in 
het licht van medicijngebruik wordt 
zoiets ingewikkelder. Er is bijvoor-
beeld geen laagdrempelige database 
beschikbaar om barcodes te kunnen 
koppelen aan bepaalde medicijnen, 
waardoor we die zelf hebben moeten 
opbouwen op basis van data die we 
scrapen, verzamelen bij producen-
ten en deels crowdsourcen. Maar als 
wij die database serverside opslaan 
en iemand in de app een barcode 

scant, levert dat een nieuw probleem 
op: hoe waarborgen we de privacy?

Sinds de opkomst van de medische 
apps is privacy en beveiliging iets 
wat verbazingwekkend weinig aan-
dacht krijgt. Recent is uit een on-
derzoekje gebleken dat ruim de helft 
van de eHealth-toepassingen — buz-
zword alert — geen encryptie ge-
bruikt voor het opslaan of versturen 
van data. Wij doen dat wel, waardoor 
we een deel van het probleem oplos-
sen. Maar daarnaast is het ook niet 
de bedoeling dat wijzelf per ongeluk 
of expres data loggen. We lossen dit 
op door de requests wat te fuzzen. 
Als jij bijvoorbeeld in de app op me-
dicijn A tikt, haalt ‘ie gegevens over 
medicijnen A, B, X en F op bij onze 
server en kunnen we dus niet meer 
zien wat je nou eigenlijk van ons 
wilde weten.

Buiten het maken van nieuwe func-
ties voor de app zijn we bezig het 
platform verder uit te bouwen. Een 
belangrijk thema daarin is de sa-
menwerking met apothekers en 
ziekenhuizen, die bijvoorbeeld hun 
informatiesystemen laten aansluiten 
op MedApp, zodat patiënten bijvoor-
beeld vanaf hun telefoon medicatie 
kunnen bijbestellen en apothekers 
daar sneller op kunnen reageren. 
Ook komen er steeds meer samen-
werkingen met zorginstellingen op 

gang waarbij we functies voor speci-
fieke groepen patiënten ontwikkelen, 
bijvoorbeeld diabetici of epileptici.

Het leuke van een eigen bedrijf is 
dat je er hoe dan ook gigantisch veel 
van leert. Bovendien heb je tijdens 
je studie een gegarandeerd inkomen 
uit stufi, waardoor je niet 100% af-
hankelijk bent van het slagen van je 
onderneming. Voor de niet-aandeel-
houders is MedApp daarnaast een 
veel dynamischere werkomgeving 
dan je bij je gemiddelde studenten-
bijbaan vindt. We zijn op de TU ge-
vestigd, maar niet iedereen is qua 
werktijd van de Nederlandse tijdzone 
afhankelijk, en een borrel kan — als 
het werk ten minste af is — altijd. 
Deze zomer is een deel van het team 
zelfs op vakantie naar Hongarije ge-
weest, maar ook daar werd er na-
tuurlijk gewoon geprogrammeerd in 
de zon… Omdat we hard groeien zijn 
we nog altijd op zoek naar develo-
pers met een skill level tussen nul 
en oneindig, dus laat vooral even 
wat weten als jij op zoek bent naar 
een leuke bijbaan.

Hopelijk heeft dit artikel wat vra-
gen weggenomen over wat die groep 
mensen in het MMP nou eigenlijk 
uitvoeren. Mocht je meer willen we-
ten, dan kun je natuurlijk altijd een 
van ons opbellen of mailen.
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Zeewaardig zuipen

Het was weer een prachtig 
weekend. Dat is het ieder 

jaar natuurlijk, maar dit jaar was 
bijzonder geslaagd. Het begon 
al met de nieuwe GEZWEM pira-
tenhoeden die je tijdens de pira-
tenborrel, toen ze nog onbedrukt 
waren, misschien al had gespot. 
Dit betekende echter wel dat we 
nóg meer van voorgaande jaren 
in Thijs’ auto moesten proppen. 

Waar op een schip traditioneel de 
luxe en ruimte toeneemt naarmate 
je verder achterin zit, geldt bij een 
auto het omgekeerde. Zo ook bij de 
Betsy: Thijs en Sako hadden voorin 
een overvloed aan ruimte waarin ze 
ook met hoed op de vrijheid hadden 
om het hoofd te draaien. Op de ach-
terbank daarentegen moest er een 
tricorne packing probleem worden 
opgelost voordat Bor, Eva en Huib 
überhaupt met hoeden op in de auto 
pasten. En laten we het maar niet 
hebben over bewegingsvrijheid op 
de achterbank. De deuren konden 
dicht, dus we konden vertrekken.

Omdat GEZWEM leert van haar 
fouten hebben wij Sako deze keer 
ruim van te voren geïnstrueerd om 
dezelfde McDonald’s als vorig jaar 
op te zoeken (die McDonald’s waar 
we vorig jaar ver voor hebben omge-
reden omdat Sako de afslag mistte 
en ook die McDonald’s waar Sako in 

opent en met kaart in de ene hand 
en hoed in de andere begint aan één 
van de zwaardere beproevingen van 
dat weekend: het rennen naar de 
brievenbus, in de regen, onder het 
oog van de vier overige commissie-
leden. Terwijl wij nog genieten van 
de nasmaak van de taart die wij bij 
vertrek meekregen, bewonderen wij 
Bors toewijding aan zijn taak. Met 
een constante snelheid komt Bor 
langzaam dichter bij zijn doel. Een-
maal bij de brievenbus laat Bor de 
ansichtkaart de gleuf in glijden en 
begint hij aan de terugtocht. Zoals 
alleen Bor kan rennen, rent hij terug 
naar de auto, de ene hand leeg en 
in de andere zijn hoed. De boxen in 
de Betsy beginnen aan het volgende 
hardstyle nummer en wij zien Bor 
steeds dichterbij komen. Uiteinde-
lijk bereikt Bor de open autodeur 
en propt hij zichzelf weer in de over-
volle auto, waarbij hij opmerkt dat 
de brievenbus pas dinsdag weer ge-
leegd zou worden.

We hopen dat iedereen die mee was 
net zo (zo niet, meer) genoten heeft 
als wij van dit puike weekend. PAS 
OP VOOR DE GIEK!

naam je bekend in de oren klinken 
dan is dat waarschijnlijk omdat GE-
ZWEM 2015 daar heeft plaatsgevon-
den. Voor een late lunch meerden 
wij aan in Heegh, waar wij mede-
dankzij onze nieuwe GEZWEM pira-
tenhoeden direct als piraten werden 
herkend. Sako heeft grote indruk ge-
maakt door een Heegs jongetje met 
“ARRR!!!” te begroeten, maar liet de 
Heegse jeugd ook weten dat hij een 
goedaardige piraat was door een an-
der Heegs jongetje een ijsje te geven.

Zaterdag avond genoten wij van goed 
gepeperd eten tijdens het verhande-
len en verbouwen van chilibonen, 
blauwe bonen, bruine bonen, en 
meer bonen. Na het eten bewees de 
GEZWEM piratenhoed zijn nut bij 
het valsspelen van kaarten en nog 
weer later op de avond hebben wij 
Secret Hitler verschillende keren 
aan de macht laten komen. Tot diep 
in de nacht zijn flessen rum geleegd. 
De volgende ochtend kwam onze pi-
ratenbende langzaam weer op gang 
en hebben we in de volle zon nog een 
lekker stukje kunnen zeilen. Door 
afnemende wind hebben we op en 
eind nog een stuk geboomd. Terug 
in de haven begon de grote schoon-
maak, die dankzij ieders inzet zeer 
voorspoedig verliep. Beetje bij beetje 
verlieten de GEWIS piraten het pit-
toreske Idskenhuizen weer, met als 
laatste de commissieleden. Eenmaal 
met zijn vijven tussen al onze spul-
len in Thijs’ autootje gepropt, kregen 
wij van de verhuurder ieder een stuk 
taart in handen gedrukt.

Van onze terugreis wil ik jullie het 
volgende toch niet onthouden: Wij 
verlieten Idskenhuizen met een 
“Groeten uit Friesland” ansichtkaart 
die nog op de bus gedaan moest wor-
den. Ons vermoeden dat we tussen 
Idskenhuizen en Eindhoven tenmin-
ste één brievenbus tegen zouden ko-
men werd na een minuut of tien be-
vestigd. Tientallen, misschien zelfs 
een honderdtal meters voor wij er 
langs zouden rijden, word deze rode 
bus al door ons gespot. Ongeveer 
net zoveel meters erna brengt Thijs 
zijn wagen tot stoppen, dwars op de 
parallelweg, waarop Bor zijn deur 

een spagaat moet om te kunnen pin-
nen). We moeten helaas concluderen 
dat Sako’s navigatie skills er niet op 
vooruit gegaan zijn, want het was 
puur te danken aan het bulderende 
bevel “STUURBOORD UIT!” van onze 
Admiraal dat we niet net zoals vorig 
jaar de afslag mistte.

Na ons McDonald’s avontuur, delen 
we een eerste drive-by insult uit aan 
Eddy en arriveren we te Idskenhui-
zen in Fryslân. Die avond druppelen 
al onze wegpiraten en (party)trein-
kapers binnen. Na een hele reeks 
sterke verhalen rond het vuur, lepels 
rum en flessen bier werd het tijd om 
onze kooi op te zoeken voor een beet-
je nachtrust.

De volgende ochtend bestond vooral 
uit koffie, ei en spek. Tegen de tijd 
dat het al weer bijna middag werd, 
waren onze boten weer zeewaardig 
gemaakt nadat ze door de vorige 
groep flink toegetakeld waren. Het 
werd een middag met goede wind en 
steeds meer zon. Na een tijdje door 
de Fryske sloten varen, waarbij me-
nig valk de kant in voer (niet altijd 
helemaal door eigen toedoen, ik heb 
Eva misschien een beetje klem ge-
varen and Daniel’s crashgybe into 
the side of the canal was probably 
better than being run-over by a fast 
approaching skûtsje), kwamen wij 
aan op het Heegermeer. Mocht deze 

GEPWNAGE woordenb.: Bierenbeul
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Board candidates

Levi Prikken
Lavender, evil minions, cassis, 
Waluigi  eggplants, 500 euro Bill, 
Tinky Winky.

Looking at the words stated above 
it seems like random words put to-
gether in a list. However, thinking 
about these objects, one can find a 
beautiful thing they have in com-
mon, namely: they are all PURPLE!

As most of you know, the colour of 
our board will be purple. Of course 
there is a reason why we choose this 
beautiful colour. 

The process of choosing this wonder-
ful colour was a bit of a rough patch. 
Before we could choose a colour, we 
had to go to the GAMMA and shoplift 
them out of colour cards. When we 
had these cards, we had an evening 
together where the colour was dis-
cussed. One might expect it was a 
huge debate finding a colour seven 
people would like, but luckily we are 
very likeminded about the fact that 
purple is a lovely colour. As such, 
it was the discussion more about 
which shade of purple was the pret-
tiest. Finally we agreed on which 
purple was the fairest of them all.
 
But purple is not only a stunning 
colour, it also has some great mea-
ning to it. First of all, purple stands 
for looking further than one can 
see. Literally this is impossible, we 
hope you all will understand that. 
If everyone could indeed see further 
than the human eye can see, no 
one would have any kind of privacy 
left! This would be a very disturbing 
idea… But looking at it figuratively, 
as mathematics and software scien-
ce students, we are capable of ma-
king models which will predict the 
future, so in this way we can indeed 
see further than we can look. 

Looking further than one can see 
can also be combined with other 
meanings of purple; ambition and 
dreams. As some of you might have 
read in our policy, we are a board 

the colour and why we chose pur-
ple as the perfect colour for us. But 
more importantly, we hope that you 
will not only be evenly enthusiastic 
about purple, but also about us as 
your next board. We will do our ulti-
mate best to make next year unfor-
gettable, not only for us, but for all 
GEWIS members!

But, as this piece of text already 
shows, purple has a lot more good 
qualities than bad ones! And we did-
n’t even mention all the good ones 
yet! For example, another meaning 
of our magnificent colour is wisdom. 
During our year as board members, 
we hope to learn a lot, so we will be-
come wiser people. We believe that 
at the end of our board year, we are 
wiser than everyone else. Which of 
course is to be expected, because we 
are awesome. 

*…awkward silence…*

OK, when looking back at the previ-
ous paragraph, we might have exag-
gerated there. We think you should 
just ignore the part about becoming 
wiser than everyone else.

Nevertheless, we hope to have shown 
you why we are enthusiastic about 

with ambition to rearrange a few 
things, for example inventing a new 
First Year Committee system and 
rearranging the structure of the 
External Affairs Officer and €4. So 
we have big dreams for GEWIS and 
hope to achieve them. 

The plans we have will give a strug-
gle in the process of getting them 
through, and will not succeed when 
one has not got the heart for these 
plans and the association. All seven 
of us have chosen to become a board 
member because we have a lot of love 
for GEWIS, and we are willing to put 
a lot of time and effort in taking the 
association to the next level. We also 
hope that the interpersonal bond in 
our board will be strong, so we will 
be able to look back at an amazing 
year with amazing people. 

Next to this strength and a lot of love 
for each other, purple also stands 
for acceptance. We will accept eve-
rybody into the association no mat-
ter whether the person is a man or a 
woman, straight or gay, informatics, 
mathematics or data science, we 
will welcome everyone with a warm 
heart.

Besides having ideas for GEWIS, we 
also have set some personal goals. 
At the end of the year, we do not 
only want to be good functioning 
board members, but also more self-
conscious and confident persons. 
During the year we will learn new 
things about ourselves, some things 
we might like others maybe not, but 
these findings give an opportunity to 
explore the deeper meaning of our-
selves. And as it so happens, purple 
also stands for the search to find 
a personal and deeper meaning of 
one’s self. 

Next to a lot of good qualities, purple 
unfortunately also stands for a bad 
one, namely exaggeration... We will 
do our best to suppress this charac-
teristic of purple, because we do not 
want to be that kind of people. GEPWNAGE woordenboek: Werkbouwtuig
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Tolweg
Vier personen staan voor een tolweg 
te wachten, die allen hun eigen auto 
hebben. Deze vier personen staan 
voor een tolweg, echter hebben ze 
allen geen geld, dus kunnen ze niet 
naar hun gewenste locatie

Na een kwartier nadenken komt 
daar plotseling een geschenk uit de 
hemel. De mannen krijgen van een 
onbekende vrouw een pasje waar-
mee ze gratis over de tolweg mogen 
rijden. Er zit echter wel een adder-
tje onder het gras. Over deze tolweg 
mogen namelijk maar twee auto’s 
tegelijkertijd rijden en de tolweg gaat 
over 20 minuten dicht.

Persoon 1 heeft een oud Opeltje die 
er 10 minuten over doet. Persoon 2 
heeft een VW Polo, die er 5 minuten 
over doet. Persoon 3 heeft een dikke 
BMW die in 2 minuten de tolweg kan 
doorkruisen en persoon 4 heeft een 

Bugatti Veyron die in 1 minuut aan 
de andere kant kan komen.

Er is één regel: bij een koppel van 
twee auto’s geldt de snelheid van de 
langzaamste van de twee.
Op welke manier moeten de vier per-
sonen van het pasje gebruik maken 
om binnen twintig minuten aan de 
andere kant te zijn. Wat is de snelst 
haalbare tijd?

Stuur je inzending naar supremum@
gewis.nl en maak kans op een pul op 
de borrel!

Mark Bongers, de auteur van de vo-
rige puzzel, heeft kenbaar gemaakt 
dat geen van de twee ingezonden 
oplossingen goed waren. Al vond hij 
wel dat Martijn Muijsers creatiever 
was.
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• September 13, 2016
AC activity

• September 16-18, 2016
FLUP

• September 24, 2016
EAPC

• September 28, 2016
ATHENA party

• October 4, 2016
GERONIMO activity

• October 12, 2016
AC activity

• October 22, 2016
BAPC

• November 11-13, 2016
Lustrum weekend

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

So, have you experienced something 
fun, heard a good joke, want to say 
something about a subject, want to 
tell us about activities you participa-
ted in at GEWIS or somewhere 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 eve-
ryone to collect as many infima as 
possible, so please submit them at 
www.gewis.nl/infima. So does a 
teacher give a strange statement, or 
does your fellow student blab some-
thing hilarious? Please send them in!

Did you also make a suggestive pho-
tograph? Please send them to GPW-
NAGE on www.fotowoordenboek.nl

Of course each thursday a borrel is 
held from half past 5 until atleast 7 
at GEWIS (MF 3.155)

For more info about GEWIS 
activities please see: 
http://www.GEWIS.nl/activity

Shell ...........................................12
AME ...........................................20
Capgemini .....................Back cover

Coming up

Advertisers

GEPWNAGE woordenboek: President
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The Supremum is the magazine of 
study association GEWIS and is pu-
blished four times a year with a cir-
culation of 1800 copies. The Supre-
mum is distrubuted to all members 
of GEWIS and employees of the De-
partment of Mathematics & Compu-
ter Science of Eindhoven University 
of Technology.

Editorial committee
Mitchel Brunings (chairman)
Jasper Landa (editor-in-chief)
Marloes Boswerger
Stephan van den Berkmortel
Alex Dings
Wessel Sinnema
Anja Syring

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

Advertisements
For questions regarding advertising 
in the Supremum, please contact 
the PR officer of the association, 
Marloes Boswerger, at ceb@gewis.nl. 
Phone number and visiting address 
are found above.

Copy
Articles can be supplied as a sim-
ple textfile (ASCII). For Word Docu-
ments applies: “save as” text with 
line breaks. Figures/images for 
articles are placed in consultation 
with the editors. Articles supplied in 
other ways can 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, shor-
ten or change them as long as the 
essence of the piece is not affected.

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

Cover
Design .......................Jasper Landa
Picture ............................GEFLITST

Activity pictures
GEFLITST

Cancelling Subscription
Subscribers no longer interested in 
receiving the Supremum are kindly 
requested to send an e-mail with 
their names to secr@GEWIS.nl
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