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Omdat Inter-Actief 20 jaar is geworden, is er een lus-
trumcommissie opgestart. Deze stelt zich even voor!

What makes it tick?

Een artikel over m-business en de gevolgen 
hiervan.

Terabit Titanen1111
Een artikel n.a.v. het symposium georgani-

seerd door IEEE Student Branch.

1717Berco’s eigen bedrijf

Een jaar geleden berichtten wij ook al over 
Berco’s eigen bedrijf. Hoe staat hij er nu 
voor?

Even voorstellen...
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Feest!

Beste lezers,

Het is weer eens zover… Er moet weer 

een Vivat layout gemaakt worden en daar-

naast heb ik ook nog de eervolle taak om 

het “eerste woord” van het magazine te 

schrijven!

Het lastigste vind ik nog altijd, om te 

beginnen met schrijven. Als ik eenmaal 

bezig ben, komen er wel dingen bij me op 

en dan is deze pagina zo weer vol!

Ach, ik hoef ook helemaal niet lang 

na te denken: het is tenslotte feest deze 

week! Inter-Actief is 20 jaar geworden en 

dat moet gevierd worden! Een drukke lus-

trumweek met allerlei activiteiten, zoals 

een groot feest met band en DJ, schaken 

met Hans Böhm, cabaret, barbecue etc. 

Om de vertrouwde Inter-Actief -spreuk 

even aan te halen: Voor elk wat wil(d)s!

De Vivat-commissie kon in al deze fees-

telijkheid natuurlijk niet achterblijven en 

daarom heeft zij deze editie in full-colour 

gemaakt. Dat geeft dit magazine ook een 

feestelijk tintje!

Kortom, dit is weer een editie om 

veel plezier aan te beleven. Veel ver-

enigingsnieuws deze keer. Daarnaast een 

hoop andere interessante artikelen, waar-

onder: een van een oud-redactielid die nu 

aan het afstuderen is, een tweetal artike-

len van onze hoofdsponsor met toekomst-

visies en verslagen van een symposium en 

een excursie.

Rest mij nog jullie allen een feestelijke 

week toe te wensen en op naar het vol-

gende lustrum!

Richard M. de Hond

Hoofdredacteur I/O Vivat
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De Universiteit Twente benut de 
overgang op het nieuwe systeem van 
hoger onderwijs om een nieuw type 
‘undergraduate’-opleiding te introdu-
ceren. Er komen twee speciale onder-
wijsprogramma’s onder de naam 
‘Brede Bachelor Techniek’ en ‘Brede 
Bachelor Maatschappijwetenschap-
pen’. Iemand die een dergelijk pro-
gramma gaat volgen krijgt een aanbod 
van vakken ingedeeld in thematische 
clusters, zoals een cluster Theorie, 
een cluster Materialen, of een cluster 
Informatietechnologie en computer-
systemen. Elk vak dat je doet telt vijf 
of zes studiepunten en je doet een 
vak of vijftien, uit verschillende clus-
ters. Uit een cluster dat je kiest doe 
je altijd tenminste twee basisvakken. 
Je specialiseert in één cluster en 
daarin realiseer je tenminste veertig 
studiepunten, buiten een afsluitende 
opdracht van 20 SP.

Nog interessanter dan deze inhou-
delijke opzet is het onderwijsconcept. 
In de vakken wordt geen les gegeven. 
Er is studiemateriaal en er zijn ten-
tamens. Naast de vakken, de eindop-
dracht en de minor is er vrije ruimte, 
die bestemd is voor ‘training’, niet 
op een vak gericht, maar op het ont-
wikkelen van vaardigheden over een 
breed gebied. Studenten en docenten 
zijn deelnemers in een ‘College’ 

Het is bijna twee jaar geleden 

dat de Europese ministers 

van onderwijs in Bologna 

besloten te streven naar gro-

tere eenheid in de Europese 

systemen van hoger onder-

wijs. Overal in Europa wordt 

sindsdien gewerkt aan het 

nieuwe uniforme systeem van 

opleidingen in twee cycli: 

‘undergraduate’ en ‘gradu-

ate’. Ook Nederland intro-

duceert in het academisch 

onderwijs de Bachelorgraad 

ter afsluiting van de eerste 

cyclus en de Mastergraad 

ter afsluiting van de tweede 

cyclus. Binnenkort zullen de 

ministers van onderwijs de 

stand van zaken in Praag 

gaan evalueren. In Twente 

starten de driejarige Bache-

lor-opleidingen in september 

2001.

(Engelse uitspraak gewenst), een 
inspirerende school waarin veel aan-
dacht is voor de samenwerking tuss-
sen docent en student.

Het klinkt te mooi om waar te zijn. 
Dat vind ik zelf ook een beetje. Maar 
het klinkt ook als een grote uitdaging. 
Het is best jammer dat de initiatie-
ven voor dit College uit de hoek van 
de klassieke techniek en de fysica 
komen. Ik zou graag een dergelijk 
College, met nog veel meer uitdaging 
en mogelijkheden dan ‘Brede Tech-
niek’, ontwikkelen rond BIT, INF en 
TEL. Dat zou ik natuurlijk het East 
Park College for PopTech noemen. 
Met Britney Spears als bescherm-
vrouwe(?) Als die tenminste vol-
doende academisch gevormd is. Maar 
u had natuurlijk mijn bijdrage aan het 
jaarboek 1999 al gelezen. �

Wat zoekt van der Hoeven...
door Gerrit van der Hoeven

East Park College?
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Maarten Donders

De enthousiasteling binnen de 
groep. Als we aan het vergaderen zijn 
en Maarten krijgt een ingeving  dan 
is hij net als een op hol geslagen 
trein. Niet meer te stoppen dus. Vol 
overtuiging en enthousiasme verteld 
hij dan over zijn ideeën dat alles 
nog groter en mooier kan zijn. Hij 
is daarom ook een van onze sponsor-
mannetjes. Zodat hij met zijn enthou-
siasme veel mogelijke sponsors kan 
overhalen om ons te sponsoren.  En 
als iedereen zo enthousiast is als 
Maarten nou dan gaan we een gewel-
dige lustrum week tegemoet.

Michel Boedeltje

Michel, de notulist. Een jongen 
die het liefst het hele lustrum in 
z’n auto zou doorbrengen. Of anders 
onder het genot van een biertje en z’n 

vriendin op een terrasje. Verder ook 
de notulist van de lustrumcommis-
sie, en dat heeft zo wat voeten in de 
aarde. Een compilatie uit zijn schrij-
ven:

Michel, nieuwsgierig: “hoi alle-
maal. Arthur, ik had mijn stukje 
ook al gemaild, maar deze staat nog 
niet op de site. Is er morgen trou-
wens gewoon vergadering? En ik heb 
nog even een nieuwsgierig vraagje:
Wat was de verrassing op de vorige 
vergadering en wat gaat de woensdag 
misschien wel een hele speciale dag 
maken? Als er morgen vergadering 
is, tot morgen.”

Michel, bijdehand, over een stukje 
voor het lustrumboek: “nu zonder 
spelfouten en was Seles niet in de 
nek gestoken?”

Michel en Miracle Planet (we 
kennen inmiddels het vervolg). “Ok, 
lang verwacht, eindelijk aangeko-
men.
1: De V-tjes kosten ongeveer 75 

gulden per uur
2: Ze wilden ons wel een lijstje met 

DJ’s geven, daar word ik nog 
over gebeld.

3: Promotie kon tegen die tijd wel, 
wanneer zij ook weer met hun 
reclameplannen bezig zijn

Even voorstellen...
door de Lustrumcommissie

Beste lezers,

Bij het uitkomen van dit I/O 

Vivat is het lustrum in volle 

gang. De mensen die dit lus-

trum organiseren zullen druk 

zijn en bijna niet aanspreek-

baar voor een gezellig babbel-

tje ter kennismaking. Daarom 

stellen ze elkaar hieronder 

voor.

Datum: 16-02-2001
Aanwezig: Suzanne Verlijsdonk, 
Guoxiao Gu, Edwin van der Ham, 
Arthur van Bunningen, Maarten 
Donders, Han Horlings en Michel 
Boedeltje.
Afwezig m.k.: -
Notulist: Michel Boedeltje
Plaats: Op het balkon van de IA-
kamer
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4: Er wordt binnen twee weken 
een beslissing verwacht over de ver-
gunning. De kans is zeer groot 
dat de vergunning gewoon komt. 
Het gaat gewoon om een man die 
bezwaar maakt omdat hij eerder 
geen schuurtje mocht bouwen of zo.”

Michel, meelevend, zelfs als hij 
ziek is; “Hoi allemaal, ik weet niet 
of ik morgen op tijd op de vergade-
ring kan zijn, ik ben namelijk bijna 
het hele weekend ziek geweest en 
ga dus morgen pas weer naar 
Enschede. De notulen zal ik probe-
ren op tijd af te maken, maar ik kan 
niets beloven. Misschien tot morgen 
en anders succes met vergaderen.”

Michel en bier. “Arthur, zou jij 
misschien (eventueel samen met Peter 
of zo) het magic bierspel uit willen 
werken? Ik heb nl. de hele ochtend 
software engineering en de hele 
middag systeemprogrammeren. De 
kelder is al versierd, dat hebben 
Helen en ik gisteravond al gedaan...”

Z’n commentaar op z’n 
eigen notulen. “Subject: 
Notulen en actiepunten
Daar zijn ze weer, lang leve 
de secretaris ;-) De actie-
punten voor deze week 
zijn gevallen op de vol-
gende personen: (de actie-
punten achter je naam zijn 
voor jou ;-) <KNIP>
Veel leesplezier en tot 
donderdag maar weer, 
Michel”

Michel, die zich van geen kwaad 
bewust was tijdens de vergadering:
Suzanne: En Michel hoe staat het met 
het eten en het feest?

Michel: Eten doe ik vanavond en 
morgen ga ik feesten.

Arthur van Bunningen

Aan wie kun je de promtie nou beter 
overlaten,

Roepend dat het puntje promotie 
eerder op de vergadering behan-
deld moet worden,

Telkens zeggen dat het aantal bezoe-
kers nu niet meer aan hem ligt,

Humor: de toekomst van Chriet Titu-
laer,

Uitstekende entertainer voor de ope-
ning,

Razendsnel met zijn ideeen.

Suzanne Verlijsdonk

Met diepzinnige teksten als “Als 
ik aan gisteren denk, is het dan van-
daag?” probeert onze voorzitter tij-
dens een vergadering de aandacht 
weer terug te krijgen. Deze Hel-
mondse carnavalvierster kan met haar 
vrouwelijke charmes geheel Inter-

Actief voor haar karretje spannen, 
omdat niemand haar vriendelijk vra-
gend gezicht kan weerstaan. 

Het is natuurlijk vervelend als een 
langverwachte stage niet door gaat, 
dat je hierdoor alleen wel een gigan-
tisch gaaf lustrum door mag blijven 
organiseren is natuurlijk geen kleine 
troost. Het ploeteren aan de vlag en 
de momenten van schaterlachen met 
de rest van de lustrumcommissie. 
Suzanne, zeg eens eerlijk? Dat had jij 
toch ook niet willen missen!?

Edwin van der Ham

Hij is altijd de eerste die het 
opmerkt wanneer de vergadering cha-
otisch verloopt. Maar met zijn witlof-
met-ham-en-kaas-ovenschotel krijgt 
hij iedereen los. Het is dan ook 
geen wonder dat een avondje eten 
bij deze jongen eindigt in een volko-
men gezellige bende. Gelukkig is dit 
wel één van de mannen die het geld 
binnen hebben gehaald. We moeten 
echter maar afwachten of deze bedra-
gen na volgende week nog op de lus-
trumrekening staan, want twee weken 
voor het lustrum vertoefd deze jongen 
een week in Loret de Mar.

Guoxiao Gu

Guoxiao Gu of Axiao Gu 
of gewoon Gu of (zoals 
je het uispreekt tenminste) 
Ascha. Hij heeft vele namen 
en het heeft een tijdje 
geduurd voordat de hele 
commissie ook wist hoe 
zijn naam geschreven moet 
worden. Ik hoop nu van 
harte dat ík geen fout heb 
gemaakt.

Gelukkig doet Axiao dat niet, Axiao 
is namelijk onze fi nanciële man. 
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Dat laat hij ook maar al te goed 
merken tijdens vergaderingen. Hoe 
vaak wordt niet de vraag gesteld: 
“Axiao, is dat fi nancieel mogelijk?” 
en ja hoor, hij heeft onmiddellijk zijn 
antwoord klaar.

Hoewel ik me soms afvraag of hij 
wel precies genoeg is. Neem het vol-
gende fragment uit een vergadering:

Suzanne: “ Axiao, jij regelt stoelen 
en tafels?”
Axiao: ”Dat is goed, maar dan moet 
ik wel weten hoeveel ik er moet 
bestellen”

Marktplaats voor 

ex-dotcommers
 
Het zijn slappe tijden voor inter-

net-bedrijven. De jacht op mede-
werkers heeft plaatsgemaakt voor 
een legioen ex-dotcommers die zich 
moeten aanprijzen. First Tuesday, 
de organisatoren van de netwerk-
borrels voor medewerkers van de 
bedrijven uit de nieuwe economie, 
paste dan ook de formule aan.

Zo’n tweehonderd mensen 
beloofden via de website te zullen 
opdagen bij de eerste borrel voor 
ontslagen dotcom-werkers, afgelo-
pen dinsdag in Amsterdam. Tim 
Lunn, organisator van First Tues-
day, is enkele uren voor het begin 
van de borrel zeer te spreken over 
die opkomst. “De behoefte aan de 
netwerk-bijeenkomst is duidelijk.”

Lunn weet zeker dat er meer 
mensen op straat komen te staan dan 
via de media bekend wordt. Niet 
alle personeelsmaatregelen halen 
de krant, zegt hij. “Ik weet van 
een toonaangevend internetbedrijf 
hier in Amsterdam dat onlangs alle 
medewerkers met een tijdelijk con-
tract aan de kant zette. Formeel 
gezien is er bij dat bedrijf niets aan 
de hand.” �

 
Bron: Computable

Suzanne: ”We hebben 75 stoelen 
nodig”
Axiao: ”En hoeveel tafels?”
Suzanne: ”Nou, er passen 4 stoelen 
aan een tafel, dus reken maar uit ☺”
Axiao: ”Goed, dat wordt dus 20 tafels 
en 80 stoelen”

Natuurlijk hoop ik dat zulk soort 
rekenkunsten niet in de begroting zijn 
toegepast!! We gaan er in ieder geval 
niet van uit…

Tot zover de lustrumcommissie. �
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Thales
Full-colour
Digitaal op CD (Mac)
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De ontwikkeling is onvermijdelijk 
en toch ook een beetje onvoorspel-
baar. Hoe zullen mensen in de toe-
komst gebruikmaken van de ICT in 
hun binnenzak? Wat wordt de killer 
application? En hoe bouwen bedrij-
ven daaromheen een sluitend busi-
nessmodel?

CMG stelt deze vragen centraal in 
zijn advisering. Want alhoewel we als 
geen ander thuis zijn in alle facetten 
van de onderliggende technologie, is 
ook voor ons uiteindelijk maar één 
vraag relevant: wat zet m-business in 
beweging? What makes it tick?

Terug naar de essentie

Wap, gprs, umts, sms, 3g… De dis-
cussie over m-business wordt gedo-
mineerd door afkortingen. Jammer, 
want erg relevant zijn al die techni-
sche standaards wat ons betreft niet. 
Het doet denken aan de publieke dis-
cussie over de Elektronische Snelweg, 
begin jaren negentig. Ook die werd 
indertijd beheerst door technische 
begrippen (bandbreedten, modemty-
pen, glasvezels) waar later weinig 
meer van werd gehoord. De tech-
niek voegt zich naar de behoefte, niet 
andersom. Zo is Internet stap voor 
stap uitgegroeid tot wat het nu is.

Met m-business zal het net zo gaan. 
De techniek zal vorm en betekenis 
krijgen door het gebruik; door de toe-
passingen, niet door de standaards. 
Daarom komt CMG graag tot de 
essentie. Tot de vragen waar het 
werkelijk om draait. Wat willen we 
ermee? Wat kunnen we ermee? Waar 
liggen de kansen?

Geen toekomstvisioenen

Zo droog als de discussie is over de 
standaards, zo wild zijn vaak de toe-
komstvisioenen. In de auto naar huis 
handsfree bij je koelkast thuis infor-
meren of er nog voldoende melk is. 
Zal het zo gaan? Vinden mensen dat 
handig? We wensen het te betwijfe-
len. Wie toekomstige behoeften wil 
voorspellen moet terdege rekening 
houden met menselijk gedrag en psy-
chologie. Hij of zij moet de kunst 
verstaan om innovatief te zijn en 
tegelijkertijd dicht bij huis te blijven. 
Want gebruikers zijn gesteld op hun 
vertrouwde manier van leven.

What makes it tick? 

Tevergeefs is gezocht naar die 
ene gouden toepassing waarmee 
draadloze ICT massaal de binnenzak-
ken verovert. Die killer application 
bestaat waarschijnlijk niet. De ont-

What makes it tick?
door Rob Labordus

M-Business

De digitale revolutie is begon-

nen aan haar volgende fase. 

Aan de sprong van het 

bureaublad naar de binnen-

zak – van de pc naar de 

mobiele telefoon. De trend 

past in een lange ontwik-

keling waarin de ICT de 

afgelopen vijftig jaar steeds 

kleinschaliger, interactiever 

en individueler werd. Plat-

forms op zakformaat zijn 

de volgende stap. Onvermij-

delijk. Mensen zullen alle 

denkbare informatie en com-

municatie onder handbereik 

hebben, any place, any time. 

En ze zullen niet anders meer 

willen.
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wikkeling van m-business zal daar-
entegen getrokken worden door een 
hele reeks baanbrekende toepassin-
gen voor specifi eke doelgroepen:

Entertainment zal ongetwijfeld 
snel succesvol zijn in het mobiele 
kanaal. Zoals altijd zijn muziek, 
gokken, spelletjes en erotiek baan-
brekende toepassingen. 

Zoals e-mail Internet populair 
maakte bij grote groepen mensen, zo 
zal instant messaging vaart geven 
aan de draadloze ICT. Door het vin-
gervlug uitwisselen van tekstbericht-
jes kunnen mensen voortdurend en 
overal contact houden met hun soci-
ale omgeving. Het grote succes van 
SMS illustreert de latente behoefte. 

SMS is een prille vorm van instant 
messaging.

Wap-telefoons en personal digital 
assistents (PDA) zijn geliefde gad-
gets. Dat maakt ze geknipt voor 
klantenbinding. De bank die wap-
telefoons weggeeft voor het opvragen 
van beursberichten, wint niet alleen 
tevreden klanten maar schept zich-
zelf ook een persoonlijke en directe 
ingang om die klanten te benaderen. 

Potentie is er op korte termijn ook 
voor m-marketing. Met mobiele ICT 
kunnen klanten benaderd worden, 
afhankelijk van hun geografi sche 
locatie. Een fastfoodketen kan auto-
matisch de route naar het dichtstbij-
zijnde fi liaal geven. Met een druk op 
de knop kan de klant alvast bestel-
len. 

Kansrijk zijn evenzeer incompany-
toepassingen. Dankzij draadloze ICT 
kunnen medewerkers effi ciënter 
(samen)werken. Via wap krijgen ze 
bijvoorbeeld toegang tot de eigen en 
elkanders agenda. En via instant mes-
saging kunnen ze een afspraak beves-
tigen. 

Perspectief is er ten slotte voor 
multi-channel-toegang. Integratie 
van het mobiele kanaal met bestaande 
kanalen (internet, telefoon, fax, brief) 
biedt klanten de vrijheid om zelf te 
bepalen hoe ze een bedrijf willen 
bereiken. 

Succes of mislukking?

Ieder businesskanaal kent zijn eigen 
kritische factoren, die gemakkelijk 
het verschil kunnen uitmaken tussen 
succes en mislukking. M-business 

ook. Branding zal bijvoorbeeld 
belangrijker worden dan ooit. Naams-
bekendheid en imago zijn essentieel 
bij mobiele diensten. 

Ook snelheid en beschikbaarheid 
zijn doorslaggevend bij m-business. 
Goederen en diensten moeten 24 uur 
per dag kunnen worden besteld, snel 
worden geleverd en correct gefactu-
reerd. De implementatie van m-busi-
ness houdt daarom niet op bij de 
mobiele diensten. Bedrijven moeten 
hun services solide koppelen aan de 
administratieve en logistieke syste-
men van het back-offi ce.

In veel gevallen zal ook een solide 
(end-to-end) beveiliging doorslag-
gevend zijn. Om privacy te garan-
deren en misbruik te voorkomen 
moeten diensten tot het juiste niveau 
beschermd zijn. 

ICT op de groei

Draadloze ICT is nog sterk in ont-
wikkeling. Wap, gprs, umts… stan-
daards komen op en zullen ook weer 
onder gaan. Die bewegingen vragen 
om verstandige keuzen bij de imple-
mentatie van m-business: de techniek 
moet fl exibel zijn en meegroeien met 
de technische ontwikkelingen. CMG 
houdt die ontwikkelingen nauwlet-
tend in het oog. Steeds op zoek naar 
de hoofdstromen in de technologie, 
waarbinnen future-proof oplossingen 
te vinden zijn. �

Rob Labordus is directeur CMG 
Business Development.

E-mail:mbusiness@cmg.nl
Telefoon: 020 – 503 3000
www.cmg.nl

Beveiligingsmogelijkheden 

ether-netwerken 

onder de maat
 
Met de komst van het standaard 

802.11b-protocol voor wlan (wire-
less local area network) en ver-
beterde bandbreedte lijkt niets 
bedrijven nog in de weg te staan 
om van kabels over te stappen op 
de ether. Er is één adder onder het 
gras: aan de beveiliging is weinig 
aandacht besteed.

 
“In Californië zijn de eerste hac-

kers gesignaleerd die rondrijdend 
in een auto met een laptop en 
een draadloze netwerkkaart radio-
netwerken zoeken zonder of met 
minimale beveiliging”, zegt bevei-
ligingsexpert Gerard Zonjee. �

Bron: Computable
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Digitaal (advertentie utopics zw 1999-09-15.pdf)
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Behalve een drietal presentaties van 
deze Titanen van buiten de universi-
teit, was er die ochtend ook ruimte 
voor een korte beschouwing van de 
netwerkexperimenten van de Uni-
versiteit Twente zelf: het Wireless 
Campus project. De ochtend werd 
afgesloten met een forum, waarbij 
de drie sprekers nog nader door 
de aanwezigen ondervraagd konden 
worden. Dit alles werd geleid en 
gepresenteerd door professor Erik 
Huizer van onze eigen universiteit.

Voordat de toekomst onder de loep 
genomen wordt, is het zinnig om 
eerst eens naar het recente verleden 
en de huidige situatie te kijken. Zoals 
bekend, zijn met de komst van het 
internet globale netwerken in korte 
tijd heel belangrijk geworden. Binnen 
twintig jaar is het internet uitgegroeid 
tot een fenomeen waar velen niet 
meer zonder kunnen en het einde 
is nog lang niet in zicht. Steeds 
minder mensen hebben géén beschik-
king over een internetverbinding en 
steeds meer mensen hebben juist een 
permanent beschikbare internetver-
binding tegen vaste lage kosten. Een 
niet onbelangrijk detail is overigens 
dat hoewel internet voor de consu-
ment aantrekkelijk is, een interne-
taansluiting voor bedrijven nog steeds 
relatief duur is. Het is echter te ver-

wachten dat de kosten als gevolg 
van onderlinge concurrentie, de oor-
zaak van de goedkope internetaan-
sluitingen voor privé-gebruik, in de 
toekomst ook voor bedrijven sterk 
zullen dalen.

Om meer aansluitingen met een 
hogere snelheid te realiseren, zijn over 
de hele wereld duizenden kilometers 
kabels aangelegd; onder andere kilo-
meterslange kabels over de bodem 
van de zee om continenten met elkaar 
te verbinden. De hoge beschikbaar-
heid van de netwerkverbindingen is 
een goede stimulans voor de commer-
ciële exploitatie daarvan, wat weer 
als gevolg heeft dat het gebruik van 
internet voor de consument aantrek-
kelijker wordt. Een wisselwerking 
dus, die ervoor zorgt dat het internet 
zich in een groeispiraal bevindt die 
zichzelf voorlopig nog wel in stand 
blijft houden. Daar komt nog bij dat 
door het stijgende aanbod aan capa-
citeit en het feit dat er door de grote 
vraag in enorme hoeveelheden gepro-
duceerd kan worden de prijs laag 
blijft, wat het gebruik van internet 
voor het aanbieden van allerlei dien-
sten nog aantrekkelijker maakt. Maar 
nu internetverbindingen zo vanzelf-
sprekend zijn, wil men meer: niet 
alleen het aanwezig zijn van de ver-
bindingen zelf, maar ook zaken als 

Terabit Titanen
door Maks Verver

een symposium over de toekomst van high-speed 
networking

High-speed networking – wat 

wordt daar nou precies onder 

verstaan, hoe kan dat gereali-

seerd worden en wat moeten 

we er nou eigenlijk mee? Dat 

zijn een paar van de vragen 

die op woensdag 21 februari 

aan de orde kwamen. Het 

was aan Ino Rots, Esther 

Roosdorp  en Marc Vanden-

houte om deze vragen te 

beantwoorden. Namens drie 

grote bedrijven op het gebied 

van netwerkinfrastructuur, te 

weten Lucent Technologies, 

Nortel Networks en Alcatel 

Telecom, gaven zij in het 

kader van het door de IEEE 

Student Branch georgani-

seerde symposium Terabit 

Titanen hun visie op de toe-

komst van high-speed networ-

king.
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capaciteit en beschikbare diensten bij 
een verbinding gaan een rol spelen. 
Vooral bedrijven zullen hun vraag van 
capaciteit verleggen naar kwaliteit. 
Dit is een trend die nu al ingezet is – 
bedrijven vragen betrouwbare inter-
netverbindingen met goede onder-
steuning. Voor de internet providers 
heeft dit natuurlijk ook gevolgen. Op 
dit moment hebben de grote providers 
allemaal hun eigen onderliggende 
netwerkinfrastructuur (backbones) 
aangelegd. Dit is natuurlijk geen wen-
selijke situatie – veel beter zouden 
de internet providers samen kunnen 
werken en hun netwerken aan elkaar 
ter beschikking kunnen stellen, om 
op die manier een hogere kwaliteit 
en beschikbaarheid te kunnen garan-
deren tegen vrijwel gelijke kosten.

Natuurlijk zullen er ook dichter bij 
huis veranderingen plaatsvinden. Om 
iedereen in de toekomst van écht 
breedbandinternet te voorzien (en dat 
begint binnenkort bij een gigabit per 
seconde), is een onderliggend net-

werk nodig dat elke seconde vele 
terabytes aan gegevens kan verwer-
ken, in plaats van ‘slechts’ gigabytes, 
zoals nu het geval is. Hoe kan dit 
gerealiseerd worden?

Ino Rots van Lucent Technologies 
krijgt als eerste de kans om deze 
vraag te beantwoorden. Hij ziet in de 
toekomst elke woning uitgerust met 
internetverbindingen in alle vertrek-
ken. De netwerkstructuur die voor 
de verbinding moet zorgen, bestaat 
zowel binnenshuis als daarbuiten uit 
optische kabels, aangezien deze op 
dit moment de grootste capaciteit 
lijken te bieden. Koperkabels zullen 
in de toekomst moeten verdwijnen, 
aangezien hun capaciteit te beperkt 
is om in de toekomst een nuttige bij-
drage te kunnen leveren aan breed-
band netwerkverbindingen. Het is 
van groot belang om iedereen in 
de nabije toekomst van breedband 
internet te voorzien, aangezien deze 
ontwikkeling, volgens Lucent, nood-
zakelijk is om de huidige groei van 

Technieken

De techniek die in de toekomst 
voor ongekend hoge brandbreedte en 
snelheid moet zorgen, is het opti-
sche netwerk. In een optische ver-
binding worden de gegevens met 
behulp van fotonen gecodeerd. De 
gegevenssnelheid komt daarmee dus 
in de orde van grootte van de licht-
snelheid – een hogere snelheid kan 
men zich (op dit moment) niet 
wensen. Natuurlijk bestaat een net-
werk niet uit onafhankelijke verbin-
dingen tussen op zichzelf staande 
punten, maar juist uit verbindingen 
die op knooppunten aan elkaar ver-
bonden worden. Om ervoor te zorgen 
dat de gegevens de juiste paden 
afl eggen binnen het netwerk, zijn 
switches nodig.  Hier komen de pro-
blemen om de hoek kijken, want de 
meeste switches werken tegenwoor-
dig nog steeds met elektronische 
circuits. Om gegevens te kunnen 
switchen, moet een optisch signaal 
dus eerst gedecodeerd, vervolgens 
verwerkt en tenslotte weer geco-
deerd worden. Aangezien de ketting 
zo sterk is als de zwakste schakel, 
beperkt dit de maximale doorvoer-
snelheid en de minimale vertraging 
van het netwerk enorm.

Eigenlijk moet een optisch net-
werk dus ook in staat zijn, gegevens 
optisch te verwerken. Een van de 
belangrijkste onderdelen hiervan, is 
de mogelijkheid om verschillende 
kabels die bijeen komen op een 
bepaald punt, afhankelijk van de 
gewenste netwerkconfi guratie op ver-
schillende manieren met elkaar te 
kunnen verbinden. De techniek die 
hiervoor gebruikt wordt, is in prin-
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cipe eenvoudig: met draaibare spie-
gels kunnen uit meerdere kabels 
telkens twee met elkaar verbonden 
worden. Omdat dit heel nauwkeurig 
en vooral ook heel snel moet gebeu-
ren, is de praktische implementatie 
minder eenvoudig. Op dit moment 
zorgt het positioneren van de spie-
gels nog voor een vertraging van 
enkele milliseconden, waardoor het 
dus niet wenselijk is vaak van confi -
guratie te wisselen.

Verder zijn het versterken van sig-
nalen, het fi lteren van signalen en het 
uitsplitsen van een inkomend signaal 
over meerdere uitgaande verbindin-
gen zaken die in principe optisch 
gerealiseerd moeten worden, om een 
optisch netwerk volledig tot zijn 
recht te laten komen.

Tenslotte is er nog een andere 
techniek, die gebruikt kan worden 
om de brandbreedte, maar niet de 
doorvoersnelheid, te verhogen. Deze 
techniek heet wave domain multi-
plexing en is in feite niets meer 
dan het combineren van soorten 
licht met verschillende frequenties 
(oftewel fotonen met verschillende 
ladingsquanta), om op die manier 
verschillende gegevensstromen door 
dezelfde optische verbinding te 
leiden. Uiteraard stelt dit weer een 
aantal nieuwe eisen aan de appara-
tuur aan beide kanten van de verbin-
ding.

Onderzoek naar optische gege-
vensverwerking met in acht name 
van de bovengenoemde vereisten, 
heeft geresulteerd in de zogenaamde 
‘all-optical switch’. Met behulp van 
een dergelijke switch is het moge-

lijk geworden om losse verbindin-
gen tussen punten samen te voegen 
tot een volledig netwerk, zonder 
dat daarbij optische gegevens nog 
tussentijds geconverteerd hoeven te 
worden naar elektrische signalen. 
Hiermee is het theoretische volledig 
optische netwerk dus in de praktijk 
te realiseren. �

het internet niet tot stilstand te laten 
komen.

Esther Roosdorp van Nortel Net-
works bekijkt de zaak van een minder 
technische en meer economische 
invalshoek. Zij beweert dat in de 
toekomst vooral de beschikbaarheid 
van diensten een belangrijke rol gaat 
spelen voor de verdere ontwikkeling 
van het internet. Hiervoor is uiteraard 
een betrouwbaar en fl exibel netwerk 
nodig dat voorziet in een hoge brand-
breedte, maar dat ook betaalbaar is. 
Behalve het bekende ‘sneller, wijder, 
verder’, wordt hier ook een nieuwe 
kreet geslaakt: ‘slimmer’. Om zowel 
de consument als het bedrijfsleven 
in de toekomst van dienst te zijn, 
moeten meer verschillende diensten 
gemakkelijker beschikbaar zijn. Hier-
bij valt te denken aan externe dataop-
slag, databasebeheer en andere zaken 
waarbij de zorg voor noodzakelijke 
voorzieningen van de klant wordt 
overgenomen.

De techniek die dit moet onder-
steunen bestaat in theorie al: die 
wordt geleverd door optische netwer-
ken met een gigantische capaciteit. 
Hoewel het ontwikkelen en realiseren 
van deze techniek weliswaar belang-
rijk is, zullen internetproviders dus 
ook hun aandacht moeten richten op 
andere zaken dan het verplaatsen van 

zo veel mogelijk gegevens alleen: er 
zullen in de toekomst ook diensten 
verleend moeten worden die op de 
wensen van een specifi eke klant zijn 
afgestemd.

Tenslotte krijgt Marc Vandenhoute 
van Alcatel Telecom het woord. Hij 
houdt een presentatie waarin ook 
veel technische aspecten aan de orde 
komen. In de toekomst ziet Van-
denhoute een verschuiving optreden 
van traditioneel netwerkbeheer naar 
modern netwerkbeheer, waarbij hij 
ook uitlegt wat hij daarmee bedoelt. 
In het eerste geval wordt bestaande, 
eigen infrastructuur zo effi ciënt 
mogelijk uitgebaat om een brede keus 
aan diensten te leveren. Hiervoor is 
in het verleden behaalde kennis van 
belang en de bijbehorende bedrijven 
zijn dan ook de grote organisaties 
die internationaal opereren. Toekom-
stige bedrijven zullen echter een 
beperktere en dus effi ciëntere orga-
nisatie kennen. Omdat ze geen vol-
ledig eigen netwerk beheren, zijn ze 
ook niet gebonden aan de beperkin-
gen daarvan. Aangezien ze kunnen 
kiezen met welke andere bedrijven 
ze samenwerken, hoeven ze ook 
geen verouderde diensten in stand te 
houden, maar kunnen zich op ver-
nieuwing richten. Omdat deze toe-
komstige organisaties te klein zijn om 
alleen wereldwijd diensten te leveren, 
is het van belang dat er goed onderling 
samengewerkt gaat worden en veel-
voorkomende taken worden geauto-
matiseerd. Dit heeft natuurlijk veel 
gevolgen. Om goedlopende samen-
werking mogelijk te maken, is ten 
eerste vooruitstrevende standaardisa-
tie nodig. Het mag niet meer zo zijn, 
dat verschillende aanbieders verschil-
lende systemen hanteren voor het 
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verlenen van dezelfde diensten, zoals 
nu nog veel te vaak het geval is. 
Bovendien moet er een basis gevormd 
worden die het mogelijk maakt capa-
citeit te delen (provisionering), gege-
vens van klanten ook op externe 
netwerken te beschermen (beveili-
ging) en het correcte transport van 
gegevens veilig te stellen (kwali-
teitscontrole). Hierbij gaat het dus 
niet zozeer om het aanleggen van 
zoveel mogelijk optische bekabeling, 
maar om het herorganiseren binnen 
de branche.

Na de drie visies van het bedrijfs-
leven, volgde nog een korte beschou-
wing van het project van de 
universiteit. Dit project, genaamd 
Wireless Campus, is weliswaar 
bekend van de gratis WAP-telefoons, 
maar heeft een duidelijk ander doel 
dan de studenten en medewerkers van 
de universiteit kosten te besparen. Het 
project heeft als doel een proeftuin 
te vormen voor wetenschappelijke en 
bedrijfsmatige onderzoeken en expe-
rimenten. Op dit moment richt het 
onderzoek zich vooral op twee gebie-
den van de technologie: het altijd-en-
overal bereikbaar zijn (hierbij valt te 
denken aan diensten als GSM, WAP 
en UMTS) enerzijds en het mogelijk 
maken van hoge kwaliteit verbindin-

”

gen (met behulp van bijvoorbeeld 
WLAN) anderzijds. Op dit moment 
zijn deze twee zaken nog geschei-
den: de WAP-telefoons zijn praktisch 
overal in Nederland te gebruiken, 
maar de hoeveelheid gegevens die 
ermee ontvangen kunnen worden is 
beperkt, terwijl de hoge kwaliteit ver-
bindingen van bijvoorbeeld het Cam-
pusNet nog aan vaste aansluitpunten 
gebonden zijn. In de toekomst is 
het de bedoeling dat deze twee 
gecombineerd worden. Het resultaat 
is dan de beschikbaarheid van hoge 

gegevenssnelheden op elke gewenste 
locatie. Nieuwe toepassingen met al 
bestaande technologie behoren echter 
ook tot de mogelijkheden, zoals bij-
voorbeeld het aanbieden van locatie-
specifi eke informatie, of identifi catie 
en beveiliging met behulp van een 
mobiele telefoon. Uiteindelijk moet 
het project Wireless Campus leiden 
tot de invoering van een vergelijkbare 
dienst voor de hele regio Enschede, 
genaamd M-Port. Hiermee wordt de 
nieuwe technologie uiteindelijk uit 
de geïsoleerde omgeving gehaald en 
voor iedereen toegankelijk gemaakt.

De middag en het symposium 
werden afgesloten met een forum, 
waarbij de verschillende sprekers met 

elkaar in discussie gingen en ook 
het publiek de mogelijkheid kreeg 
de sprekers kwesties voor te leggen. 
Over het antwoord op de vraag of 
er ooit een einde komt aan alle ont-
wikkelingen op het gebied van gege-
venstransport waren de meningen 
verdeelt. Het was echter wel duidelijk 
dat telecommunicatie in de toekomst 
veel mooier, veiliger, betrouwbaar-
der en, bovenal, sneller zal worden.

�

”
“Uiteindelijk moet het project 

Wireless Campus leiden tot de 

invoering van een vergelijk-

bare dienst voor de hele regio 

Enschede, genaamd M-Port”
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Dit is mijn droom over hoe Inter-
Actief er over 20 jaar zou kunnen uit-
zien: 

“ We zouden met 2000 leden zon-
dermeer de grootste vereniging van 
de Universiteit Twente zijn. Mede 
daardoor hebben we ons een plaats 
verworven in het College van Bestuur. 
Het bestuur van de Student Union 
bestaat overigens enkel uit Inter-
Actief leden. De ruimte, waar we 
deze zomer naartoe gaan verhuizen, 
is tegen die tijd al weer te klein. Hoe 
kan het ook anders met 450 actie-
velingen die allemaal hun werk in 
de Inter-Actiefkamer willen doen. De 
borrel, die nu niet één keer in de 
twee weken is, maar om de dag 
wordt gegeven, wordt goed bezocht. 
Er komen zeker per borrel zo’n 250 
mensen op af. De sponsors moeten 
nummertjes trekken om ons te mogen 
sponsoren, met een beetje geluk 
vinden wij ze interessant genoeg. 
Daarbij moet wel worden gezegd dat 
de concurrentie moordend is. Er is 
een commissie bijgekomen: de con-
certcommissie, of kort gezegd de con-
certcie. Zij verzorgt elke maand een 
optreden. Artiesten die al langs zijn 
geweest: Britney Spears en Alizee, 
die tegen die tijd al zo’n 38 jaar zijn 
en de nieuwe Tina Turner worden 
genoemd. Verkochten we voorheen 

Middenwoord
door Fleur Aalbersberg

Feest in Enschede!

Het is feest in Enschede! 

Studievereniging Inter-Actief  

bestaat namelijk 20 jaar! 

Dit wordt uiteraard groots 

gevierd met een spetterende 

week, vol fantastische activi-

teiten, maar ook met een spe-

ciale editie van de I/O Vivat. 

Zelf vind ik een lustrum altijd 

een goed moment om terug 

te kijken naar de afgelopen 

jaren: wat is er binnen de 

vereniging allemaal gebeurd? 

Maar een vraag die ik eigen-

lijk veel leuker vind is: hoe 

ziet Inter-Actief er over 20 

jaar uit? Mensen die nu nog 

in de wieg liggen, zullen dan 

Inter-Actief leiden.

boeken met kortingen, nu geven we 
ze gratis weg! Al dat geld van al die 
sponsors moet toch ergens heen. De 
puzzel uit de ViZion “zeeslag”  heeft 
een nieuwe dimensie gekregen. Er is 
een joekel van een prijs aan verbon-
den: een 21-daagse verzorgde reis 
naar de Caraïben!”

Klinkt allemaal wel gaaf, maar is 
het wel realiseerbaar en is het echt 
wel zo leuk? Het wordt allemaal zo 
onpersoonlijk, zou de sfeer nog wel 
leuk zijn? Want eigenlijk draait het 
daar allemaal om. De sfeer binnen 
de vereniging. Je moet thuis kunnen 
voelen. Anderzijds is het wel uit-
dagend om naar zulke idealen te 
werken. Daarom zit ik ook in het 
bestuur. Je hebt je eigen ideeën over 
de vereniging, die je graag uitge-
werkt zou willen zien. Dat is niet 
altijd even makkelijk. Veranderingen 
brengen vaak veel tijd met zich mee.

Voel jij je aangesproken om Inter-
Actief nog hoger te brengen, tot het 
maximum, kom dan eens langs in de 
Inter-Actief kamer en informeer naar 
een functie binnen het bestuur. 

Rest mij niets meer dan jullie ont-
zettend veel plezier te wensen tijdens 
de lustrumweek en…. blijf dromen!

�
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Momenteel werken twee bedrijven 
met PRINS (PRikpost Informatie 
Systeem). Vorig jaar heb ik één 
softwarepakket verkocht. Dit brengt 
toch veel werk en geregel met zich 
mee. Het systeem moet geïnstalleerd 
worden. Dit wordt gedaan door het 
bedrijf waar ik mee samenwerk. De 
inbedding van het systeem in de 
bedrijfsvoering is ook een belangrijk 
punt, aangezien er meerdere mede-
werkers met het systeem werken en 
er dagelijks voor tientallen mede-
werkers door het systeem werklijs-
ten gegenereerd worden. Ook hebben 
klanten extra wensen, die speciaal 
geprogrammeerd moeten worden.

Momenteel ben ik met twee bedrij-
ven in onderhandeling, die het pakket 
ook willen gaan gebruiken. Hierbij 
moet je vaak met veel tegengestelde 
belangen rekening houden. Klanten 
hebben vaak wensen die moeilijk in 
het standaard pakket te integreren 
zijn. Je wilt de klant natuurlijk tevre-
den houden, maar het systeem moet 
technisch goed in elkaar blijven 
zitten. Daarnaast moeten de wensen 
ook interessant zijn voor andere klan-
ten, want iedere klant moet met 
dezelfde versie blijven werken. Als 
bepaalde wensen niet te implemen-
teren zijn, worden ze als aparte 
module ontwikkeld. Deze modules,  

vaak koppelingen tussen systemen, 
worden ontwikkeld door een profes-
sioneel IT bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het ontwikkelen van maatwerk 
oplossingen voor laboratoria.  Om 
nieuwe wensen van de klanten in 
goede banen te leiden, zijn hiervoor 
richtlijnen opgesteld. Deze richtlij-
nen omlijnen een kader waarbinnen 
nieuwe wensen zich mogen bege-
ven. Uiteraard heeft de klant ook een 
exemplaar van dit document.

Begin dit jaar heeft een verkoop-
organisatie interesse getoond in 
het verkopen van het softwarepak-
ket aan ziekenhuizen. Zij willen 
de marketing en verkoop voor het 
softwarepakket gaan doen. Dit zou 
een goede uitbreiding van mijn 
markt kunnen zijn aangezien ik 
me momenteel vooral richt op de 
verkoop aan Huisartsenlaborato-
ria. Dit zijn laboratoria die voor-
namelijk diensten aan huisartsen 
leveren, waaronder het afnemen 
en analyseren van bloedmonsters.

Het leuke van een eigen bedrijf 
in je studieperiode is dat je een 
koppeling tussen theorie en praktijk 
kunt leggen. Hierdoor ben je in staat 
dingen die je geleerd heb direct toe 
te passen en zie ook eerder het nut 
van bepaalde vakken. Het runnen van 
een eigen software bedrijf lijkt het 

Berco’s eigen bedrijf
door Berco van Gool

Dit is de tweede keer dat 

ik gevraagd ben om een 

stukje voor het I/O Vivat te 

schrijven. Even voor de her-

innering: begin vorig jaar 

heb ik een eigen bedrijf 

gestart. Dit bedrijf is voort-

gekomen uit mijn hbo-afstu-

deeropdracht, waarin ik een 

pakket geschreven heb voor 

een medisch laboratorium in 

Breda. De vorige keer zat 

ik nog in de opstartfase en 

was ik vooral bezig met het 

afsluiten van diverse con-

tracten, zoals een samenwer-

kingsovereenkomst met het 

bedrijf dat support voor mijn 

pakket verzorgt en een over-

eenkomst met het labora-

torium waarvoor ik het 

softwarepakket geschreven 

heb. Dit i.v.m. de eigendom 

van de broncode van het soft-

warepakket.
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meest op het vak BITBV 1. Je zit 
vaak tussen twee vuren in: aan de 
ene kant de klanten met veel wensen 
en aan de andere kant mijn begelei-
der, die benadrukt dat het systeem 
technisch goed in elkaar moet blij-
ven zitten en dat je voldoende tijd 
voor de opdrachten uittrekt. Het lijkt 
heel veel op BITBV, maar dan in het 
‘echt’.

Omdat ik het bedrijf helemaal 
alleen draaiende hou, moet je erg 
veel problemen zelf oplossen. Je bent 
sales manager, software engineer, IT 
-adviseur,  boekhouder en secreta-
resse in één. Ook hou je rekening 
met de korte, middel en lange ter-
mijn visie voor je bedrijf en moet 
je snel kunnen wisselen tussen de 
verschillende rollen. Hierdoor leer je 

wel in welke taken je het beste bent 
en welke taken het dichtste bij je per-
soonlijkheid liggen.

Alles bij elkaar is een eigen bedrijf 
erg leerzaam, maar soms ook heel 
erg druk. �
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Het lijkt alsof negatieve berichtge-
ving over de telecom-markt garant 
staat voor de nodige publiciteit. 
Afkraken van wat anderen bedenken, 
vind ik geen grote verdienste; vijf 
jaar geleden zou een negatief verhaal 
over SMS vlot geschreven kunnen 
worden, nu halen telecom-operators 
in Europa 5 tot 20 procent van hun 
omzet uit hun ‘short message servi-
ces’. Het is veelal de rol van net-
werk-operators om een infrastructuur 
te ontwerpen en in te richten voor 
toekomstige behoeften - het feit dat 
Aberdeen en Forrester die toekom-
stige toepassingen niet zien, zegt 
vooral wat over hun visie. De over-
heid gelooft er in elk geval zodanig in, 
dat zij alvast 150 miljoen incasseert 
van de geschatte 1.000 miljard dollar 
(!) investeringen voor het komende 
paar jaren.

Oefenfase

Umts (universal mobile telecom-
munications system) dwingt de opera-
tors tot het ontwikkelen van mobiele 
informatiediensten en Gprs (general 
packet radio services) is de oefen-
fase. Operators bieden transportca-
paciteit aan met diverse ‘Quality of 
Service’-parameters zoals de ‘con-
nection setup time’, ‘throughput’ en 
‘delay’, te gebruiken voor allerlei 

- al of niet thans bekende - data- 
en spraakdiensten. De verdienste van 
Gprs is het ‘packet switching’ prin-
cipe, waarmee de mogelijkheid ont-
staat af te rekenen op basis van de 
getransporteerde hoeveelheid bits in 
plaats van de verbindingstijd. Daar-
mee kan iemand die mobiel is toch 
virtueel maar continu met het net-
werk op kantoor in verbinding blij-
ven. Bovendien is de opbouwtijd 
van een nieuwe verbinding mini-
maal, waardoor ook snel toegang kan 
worden verkregen tot andere bronnen 
van informatie.

Natuurlijk zullen de mobiele toe-
stellen moeten worden aangepast aan 
het verwerken van draadloze data: de 
Nokia Communicator en de Ericsson 
R380 zijn al heel bruikbare voor-
beelden vanuit de spraakwereld - een 
laptop met een Gprs pc-kaart is de 
voor de hand liggende confi guratie 
vanuit de it-wereld bezien. Het grote 
aantal laptops creëert een interes-
sante nieuwe markt voor de ope-
rators van mobiele netwerken. Een 
logische ‘killer-applicatie’ is mobiele 
e-mail: de mogelijkheid (selectief) 
e-mail naar de mobiele terminal te 
sturen en af te handelen in de fi le, 
in de wachtkamer, in het vliegtuig, 
enzovoort. Aannemend dat iemand 
op een dag 1 Mbyte aan mail ont-

GPRS
door Peter Maathuis

Oefenfase levert telecom-aanbieders extra omzet

In 1985 had ik ook durven 

beweren dat het onzinnig is 

te verwachten dat het modale 

gezinshoofd met een PTT-

rekening van 100 gulden 

per twee maanden in het 

jaar 2000 drie mobiele tele-

foons gebruikt en 200 gulden 

per maand uitgeeft aan 

telecommunicatie.
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vangt, dan is een 9.600 bps-verbin-
ding circa twintig minuten bezet. 
Wanneer de data over de dag ver-
spreid wordt afgeleverd (tussen de 
telefoongesprekken door), dan is deze 
verbinding zeker snel genoeg. Wan-
neer de operator daarvoor bijvoor-
beeld 1.000 pakketjes van 1 kbyte à 
f 0,001 = f 1,-- in rekening brengt, 
zal de gebruiker daar nauwelijks mee 
zitten, terwijl de operator de omzet 
per gebruiker met 20 gulden per 
maand verhoogt. De investeringen in 
Gprs zijn zeer bescheiden, zeker ver-
geleken met Umts, en de terugver-
dientijd zou wel eens minder dan een 
jaar kunnen blijken te zijn. Een paar 
pagina’s tekst faxen naar een hotel 
kost al gauw vele guldens – ook hier 
zal Gprs een aanzienlijke besparing 
opleveren.

Mobiele transacties

Een andere voor de hand liggende 
applicatie is m-commerce: aan- en 
verkoop transacties (bestellen, afre-
kenen) per mobiel vergen slechts 
kleine hoeveelheden data, die binnen 
een seconde heen en weer gaan voor 
minder dan een (euro)cent. Daar kan 
geen creditcard, chipknip of pinpas 
tegenop. Het gaat hier niet om grote 
hoeveelheden geld voor de operator, 
tenzij deze zoals de creditcardmaat-
schappijen een percentage van de 
transactie incasseert, maar het bindt 
gebruikers wel aan hun dienstaan-
bieder. De opmerking, dat de band-
breedte van Gprs onvoldoende zou 
zijn voor killer-applicaties raakt dus 
kant noch wal: de in Japan uiterst 
succesvolle i-mode-diensten gebrui-
ken eveneens een 9.600 bps-kanaal. 
Na een jaar waren er meer dan 10 
miljoen actieve gebruikers, die nu elk 

meer dan 10 gulden per maand extra 
omzet genereren voor het Japanse 
telecom-bedrijf NTT DoCoMo. De 
verdienste van Gprs is, naast de voor 
data ideale ‘packet switching’-tech-
nologie, dat de transportcapaciteit 
ruimschoots hoger zal zijn dan 9.600 
bps, waarbij verwachtingen van 115 
tot 171 kbit per seconde door insiders 
als volstrekt overspannen worden 
aangemerkt: 20 tot 50 kb/s is een 
meer reële verwachting. Enkele Euro-
pese operators zijn door de plaatse-
lijke overheden op effectieve wijze 
van hun geld afgeholpen en boven-
dien soms gebonden aan een snelle 
uitrol van Umts-technologie; zij 
zouden kunnen overwegen Gprs over 
te slaan. In dat geval zullen anderen 
in de komende drie jaar de markt 
voor mobiele datadiensten ontwikke-
len en klanten aan zich binden. Of de 
Umts-operator daarna de overvloe-
dige bandbreedte zal kunnen vullen, 
waag ik te betwijfelen (bandbreedte 
is nauwelijks relevant voor waarde-
volle diensten). Diensten die Umts-
bandbreedte vereisen (meer dan 50 
kbit/s, zoals ‘streaming video’, audio, 
MP3), richten zich vooral op 
consument en ontspanning - of daar-
mee (voldoende) geld verdiend kan 
worden, staat nog te bezien. De inves-
tering in een Umts-netwerk is aan-
zienlijk hoger dan in Gprs, dus een 5 
Mbyte MP3 bestand zou wel eens 10 
gulden aan transport kunnen kosten. 
Dat wordt een kleine markt!

Onenigheid

Maged Fahmy van Aberdeen vindt 
een vernietigend rapport over Gprs 
nodig, want “Er blijkt grote onenig-
heid te bestaan over wat Gprs pre-
cies inhoudt”. Dat laatste is mij 

nooit opgevallen, maar ik werk pas 
tien jaar in de mobiele telecom en 
spreek slechts een honderdtal ope-
rators wereldwijd op regelmatige 
basis. Het feit dat verscheidene ope-
rators in Amerika thans kiezen voor 
GSM+Gprs - in plaats van Edge 
(Enhanced Data rate for GSM Evolu-
tion) of Umts – kan Aberdeen niet zijn 
ontgaan. Gprs heeft een niet licht te 
overschatten belang om ‘always on-
line’ diensten mogelijk te maken en 
gebruikers daarmee te leren omgaan. 
Dat gaat enkele jaren duren. Daarna 
kan Edge zorgen voor extra capa-
citeit, maar tegen die tijd zullen 
diverse Umts-netwerken voldoende 
dekking hebben opgebouwd om Edge 
te kunnen overslaan. Een ontwikke-
ling van mobiele netwerken met ach-
tereenvolgens GSM (SMS) – Gprs - 
Umts is dus veel waarschijnlijker.

�

Peter Maathuis is naast een van 
de oprichters van CMG Wireless 
Data Solutions ook voormalig stu-
dent Elektrotechniek uit Enschede 
en de grondlegger van het huidige 
SMS product van CMG waarmee 
CMG nu marktleider is op de tele-
com markt.
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Een klein half uur later zitten deze 
mensen tezamen in een zaaltje, gezel-
lig keuvelend onder het genot van een 
geurig kopje koffi e of een mok thee, 
nietsvermoedend wat de komende 
uren staat te gebeuren.

Er klinkt een stem, een vaste volle 
stem. Het is de stem van de voorzit-
ter en ze zegt dat de ze vergadering 
opent, de mensen worden rustig en 
laten hun mooie/goede/wilde/snode* 
plannen even rusten. 

Alhoewel er menig belangrijk per-
soon naar deze vergadering is geko-
men, miste er iemand. Wat zeg ik, 
er misten ongeveer 480 personen. 
Deze mensen, allemaal even belang-
rijk, moesten op deze mooie avond 
studeren/werken/nerden/fluimen/
sexen/zuipen/netwerken* en hadden 
zodoende niet de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de grondwet 
die bepalend is voor de vereniging 
die Inter-Actief heet. Maar zonder 
al deze personen was de discussie 
lang niet zo leuk en heeft het bestuur 
onder druk van de heersende wetten 
besloten om op de volgende verga-
dering wel hierover te discussiëren.
Na deze beslissing was er gelukkig 
nog een ander punt waarover het 
hoogste orgaan zich mocht buigen, 
het was namelijk gebleken dat vele 
leden zoals eerder gezegd toch iets 

Machtspelletjes
door het Bestuur

Het was een mooie avond in 

maart. De zon ging onder en 

buiten klonk er gestommel. 

Het waren mensen, nee zelfs 

leden en ze kwamen voor de 

algemene leden vergadering 

van Inter-Actief. 

Want zoals bekend zijn het 

niet de mensen in die licht-

beige blouses en ski-jassen die 

bepalen wat er met de ver-

eniging gaat gebeuren, maar 

het zijn deze mensen, die in 

het schemerlicht Hal B betre-

den, die echt bepalen wat er 

gebeurt met deze mooie ver-

eniging.

anders aan hun hoofd hebben in de 
avond dan invloed uitoefenen. De 
vraag was dan ook in hoeverre er geld 
in deze mensen geïnvesteerd moest 
worden en of het wellicht niet goed-
koper was om deze mensen dan via 
de digitale weg te bereiken. Na een 
mooie discussie vond de meerder-
heid dat het inderdaad beter was deze 
mensen op de digitale manier te berei-
ken en zullen alle leden van Inter-
Actief vanaf heden per email hun 
uitnodiging voor algemene ledenver-
gadering krijgen.

Na al deze machtspelletjes en beïn-
vloeding van de vereniging, waren 
de mensen voldaan en wilden ze hun 
meningen met wat vocht ondersteu-
nen en gaven ze de voorzitter hun fi at 
om de vergadering te beëindigen.

Het was nog steeds een mooie 
avond en iedereen keerde na het nut-
tigen van de nodige versnaperingen 
tevreden huiswaarts. Morgen was er 
weer een dag en over drie weken was 
er weer zo’n mooie avond. �

*- doorhalen wat niet van toepassing 
is
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De belangrijkste redenen voor een 
lange reis naar de UT worden het 
bezoeken van kennissen en de bij-
eenkomsten met je afstudeercommis-
sie. Na het afstuderen zal de band 
met Enschede waarschijnlijk steeds 
minder worden. Zover is het geluk-
kig nog niet… Het begint allemaal 
met het zoeken naar een stageplaats. 
Belangrijke vragen hierbij zijn bij-
voorbeeld: Wat voor interesses heb 
ik? Wat voor soort bedrijf zoek ik? 
Waar wil ik wonen? Aanbod is er in 
ieder geval genoeg. De meeste bedrij-
ven zien stagiaires als wervingsmid-
del voor nieuwe medewerkers. Ik 
heb het meegemaakt dat een perso-
neelsfunctionaris expliciet vroeg of 
ik bleef werken, toen ik daar een 
beetje afwijzend op reageerde werd 
ik bijna direct het kantoor uitgegooid. 
Ik zie een stage namelijk als een 
wederzijdse kennismaking met mis-
schien een baan in het vervolg. Niet 
als een vast dienstverband!

Mijn keuze is uiteindelijk gevallen 
op Ordina Institute. Als werkmaat-
schappij van Ordina combineert het 
de voordelen van een klein bedrijf met 
die van een grote beursgenoteerde 
onderneming. Bij Ordina Institute 
krijg je geen voorgekookte opdracht. 
Je stelt hem zelf op in samenwer-
king met je begeleider. Eigen initia-

Voor elke student komt het 

moment om het studentenle-

ven aan de UT vaarwel te 

zeggen. De stage- of afstudeer-

periode is de overgang naar 

het werkleven. De meeste 

studenten verlaten Enschede 

voor een verblijf elders in het 

(buiten)land. Afscheid nemen 

van je vrienden, huisgenoten 

en medestudenten hoort 

daarbij. Gelukkig bestaat er 

tegenwoordig e-mail, ICQ en 

natuurlijk de siemens C35I 

die bijna elke UT-student 

bezit.

tief en visie zijn hierbij onontbeerlijk. 
Het proces resulteert uiteindelijk in 
een onderzoeksopzet die goedge-
keurd moet worden door de afstu-
deercommissie. Als de goedkeuring 
binnen is, kan je offi cieel beginnen 
aan de opdracht. Mijn opdracht is op 
het gebied van kennismanagement. 
Ik richt me op de technische en orga-
nisatorische aspecten van kennisma-
nagement. Het doel is om theorie 
en praktijk te combineren tot een 
referentiemodel voor het inrichten 
van kennismanagement. Belangrijke 
vraagstukken hierbij zijn: Welke ICT-
voorzieningen hebben we nodig? Hoe 
kan het beheer van kennis ingericht 
worden? Wie is waar verantwoor-
delijk voor? Hoe motiveren we de 
mensen om kennis te delen? Het 
referentiemodel biedt consultants een 
leidraad voor het inrichten van ken-
nismanagement-activiteiten bij klan-
ten of binnen Ordina.

Voor het oplossen van deze vraag-
stukken duik ik de theorie in en 
interview ik ervaren kennismanagers 
binnen Ordina. Deze informatie moet 
uiteindelijk leiden tot het referentie-
model. Ik ben nu bijna halverwege en 
moet zeggen ondanks af en toe een 
‘motivatiedipje’ gaat het wel goed. Ik 
verwacht voor het nieuwe collegejaar 
af te studeren. �

Paul@afstuderen
door Paul Schouws

Van student naar werknemer

De complete titel van de afstu-
deeropdracht luidt: Het inrichten 
van een kennisinfrastructuur: 
referentiemodel voor de techni-
sche en organisatorische infra-
structuur. Voor meer informatie 
over Ordina Institute kun je kijken 
op http://www.ordina.nl/institute. 
Voor opmerking over dit artikel 
of vragen over de opdracht kun 
je contact met me opnemen via 
e-mail: paul@schouws.com.
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Tja, die bus. De buschauffeur wist 
niet zo heel erg goed hoe hij bij het 
CC gebouw moest komen. Na een 
minuut of 15 wachten, zijn we hem 
zelf maar gaan zoeken. En toen bleek 
dat de bus niet verder was gekomen 
dan de hoofdportier. Na dit misver-
stand recht gezet te hebben, beste-
gen we de bus en kon onze trip naar 
Amsterdam beginnen.

Na een rit over de Nederlandse 
snelwegen met bijbehorende fi les, 
kwamen we aan in de hoofdstad. Het 
Logica gebouw ligt in de buurt van 
de Amsterdam-ArenA, op een bedrij-
venterrein met de naam Atlas. Na 
een rondje over het terrein gelopen 
te hebben vonden we de ingang en 
werden we door een mooie receptio-
niste vriendelijk toegelachen.

De eerste ronde lekkernijen stond 
al voor ons klaar. We werden ontvan-
gen met koffi e, thee of iets anders 
en allerlei koeken, waarvan je in de 
Inter-Actief kamer alleen maar van 
kunt dromen. Daarna begon het seri-
euzere werk en kregen we een pre-
view van het dagprogramma gevolgd 
door een presentatie over Logica, 
hun kwaliteitssysteem en dat zij (naar 
eigen zeggen) echt wel de beste zijn.

En toen was het lunchtijd. De lunch 
was een soort van buffet, met allerlei 
lekker belegde broodjes. Wat ik wel 
vond opvallen, was het feit dat er 

Excursie: Logica
door Rob Audenaerde

erg veel gerookt werd daar. Maar dat 
kan ook aan mij liggen. Na de lunch 
gingen we bezig met, hoe kan het ook 
anders, een case. We moesten van 
een oud informatiesysteem naar een 
nieuw. Eenmaal opgedeeld in groep-
jes gingen we aan de slag. De tijds-
druk was enorm, je moest steeds in 
een minuut of 15 iets doen wat nor-
maal een half uur kostte. Dan kon je 
alvast wennen.

Na de verschillende stages in de 
case kwam de uiteindelijke presenta-
tie, waar de fantasie en “bedenk 
een mooie naam en het verkoopt 
goed” hoogtij vierden. Er moest ook 
nog onderhandeld worden tussen de 
verschillende partijen, om tot een 
gezamenlijk eindproduct te komen. 
Iedereen was echter veel te eigen-
wijs, dus van samenwerking kwam 
niet echt wat.

Toen hadden we het eigenlijk al 
wel weer gezien, en was het ook 
wel weer tijd voor de borrel. Lekker 
veel hapjes, dus we gingen goed 
gevuld weer de bus in. De rit naar 
huis verliep erg rustig. Thuisgeko-
men konden we concluderen dat dit 
een zeer geslaagde dag was, en zeker 
de moeite waard om nog eens een 
soortgelijke excursie te doen naar een 
ander bedrijf. �

Het is al weer enige tijd gele-

den, maar dat is natuurlijk 

geen reden om er niet meer 

even over te schrijven. Het 

was namelijk wel erg leuk. 

En ook heel erg vroeg. Het 

begon allemaal op 19 decem-

ber, 2000, het jaar van de 

millenniumbugs. ‘s Ochtends 

vroeg waren we al met een 

groepje van 15 man aanwezig 

op het plein voor CC. Bijna 

iedereen was op tijd, en 

we hadden, zoals de meeste 

mensen die te vroeg opge-

staan zijn, zin om lekker te 

relaxen op fijne stoelen in de 

bus.
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E-safari
door de Studiereiscommissie

The ten challenges

E-commerce. Now the hype 

has faded, the non-profitable 

ideas have gone bankrupt 

and the world has somewhat 

come to its senses, what is left 

of it all?

South Africa. Apartheid may 

no longer be a policy, the 

racial differences are still 

there. With crime soaring, 

unemployment at a stagge-

ring thirty percent and Nelson 

Mandela retired, what is to 

become of the country?

You would almost wonder why 25 
students of the University of Twente 
in the Netherlands would bother 
going to South Africa to study what 
e-commerce can do and is doing for 
the country. The answer is simple: 
both e-commerce and South Africa 
potentially have a great future. And 
what better than to study both the 
country and the technology at a point 
where that potential has not (yet) 
come to its full fruition?

Here follows an excerpt from “the 
ten challenges” written in the preli-
minary report of  E-safari.

“1. The fi rst challenge can be des-
cribed as the most important one. 
Koen had to fi nd four other students 
to form the committee, each of them 
prepared to give his life to reach the 
fi nal goal. He had not really thought 
about anyone when suddenly Erwin 
Leeuwis walked in. Koen and Erwin 
both were part of the committee that 
was in charge of all the activities held 
by Inter-Actief in the year 2000. The 
enthusiasm of these to students resul-
ted in a committee of four persons - 
Koen Lubbers, Erwin Leeuwis, Marc 
Diepstraten and Marinus Couperus.

2. How to get started? The fi rst 
meeting took place in November. 
Kjell van Milaan, Bastiaan Lude-
king and Arno Hartholt from Sunrise 
would help the new committee in all 
possible ways during the following 
weeks. Basically the whole project 
meant that we had to go somewhere, 
fi nd some participants to go there, 
make some money to get there and 
make sure everybody has got to do 
something over there.”

You can fi nd more about the other 
challenges in the preliminary report. 
You can also e-mail the committee: 
ia_esafari@cs.utwente.nl �
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Inter-Actief is 20 jaar geleden 
begonnen (12 maart 1981) als een 
studievereniging voor alleen Infor-
matica studenten. Op zich niet ver-
wonderlijk, BIT en TEL bestonden 
nog niet, en Informatica is toch wel 
zo verschillend van wiskunde, dat het 
tijd werd voor een eigen studiever-
eniging. 

Sinds 1993 is de vereniging actief 
voor de BedrijfsInformatieTechnolo-
gie-studenten en in sinds 2000 vallen 
ook de Telematica-studenten onder 
de vereniging.

In de statuten, de grondregels van 
een vereniging, stonden echter nog 
termen zoals Technische Hogeschool 
Twente, en was van BIT en TEL nog 
geen sprake. Hoog tijd om ze up-
to-date te maken. Dit moet echter 
wel wettelijk worden goedgekeurd, 
en moet dus volgens een bepaalde 
procedure lopen. 

In eerste instantie moet 2/3 van alle 
leden aanwezig zijn op de algemene 
ledenvergadering. Dit zou het geval 
moeten zijn op de ALV van 8 maart. 
Dit is niet gehaald, en daarom moest 
er binnen 4 weken weer een ALV 
worden uitgeroepen. Dat werd dus 
deze ALV. Hetzelfde punt, de statu-
tenwijziging, kon nu wel goedkeuring 

krijgen, mits 2/3 van de aanwezigen 
voor was. 

De uitslag van de stemming was 
als volgt:

Voor 42
Tegen 1
Onthoudingen 4
Blanco 0

De statuten worden dus gewijzigd 
en zijn weer helemaal up-to-date. Ze 
zijn te vinden op de site van Inter-
Actief:

http://www.inter-actief.net

Het tweede interessante punt was 
het voorstel om de Inter-Actief kamer 
te verhuizen van L224 naar L216. 
Deze verhuizing zou Inter-Actief een 
meer dan twee keer zo grote ruimte 
opleveren. Dat is natuurlijk erg fi jn, 
want nu is het soms dringen om 
voorbij de deur te komen. Verder 
zouden we er fi nancieel verhoudings-
gewijs veel minder op achteruitgaan. 
Zeg maar, veel extra ruimte voor een 
beetje extra geld. 

Het voorstel was dan ook om te 
gaan verhuizen, en het zou heel 
erg fi jn zijn als IAPC, onze buren, 
meekonden. Omdat op korte termijn 

Kort (?) Verslag
door Rob Audenaerde

De Algemene Leden Vergadering van Inter-Actief 
op 28 maart 2001

Een beetje laat, maar beter 

laat dan nooit. Dit is een kort 

verslag van de ALV van Inter-

Actief van 28 maart. Op de 

agenda stonden onder andere 

de nieuwe statuten van 

Inter-Actief, en de verhuizing 

van Inter-Actief van L224 

naar L216, beter bekend als 

de Graduate School Twente. 

Over deze twee punten wil ik 

graag wat meer vertellen.
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moest worden besloten om te gaan 
verhuizen, zou er deze ALV over 
worden gestemd.

Het bleek echter dat er eigenlijk 
wel het nodige aan het voorstel ont-
brak. Zo werd er van uitgegaan dat 
IAPC wel mee zou verhuizen en 
was er geen plan voor als ze dat 
niet zouden doen. Het niet mee ver-
huizen van IAPC zou een breuk 
zijn tussen twee organisaties die met 
elkaar gezellig thee en koffi e drin-
ken, maar ook serieus samenwerken 

aan bijvoorbeeld de boekenverkoop. 

Vanuit de ALV (dus vanuit de 
mensen die bij de vergadering waren) 
kwam een toevoeging op het voorstel 
(amendement), waarbij werd opge-
nomen dat Inter-Actief dan en slechts 
dan mocht verhuizen als IAPC ook 
meeging. Zo niet, zou er een nieuwe 
ALV moeten komen. 

Gelukkig besloot het bestuur van 
IAPC op 26 april om mee te verhui-
zen met Inter-Actief. Er is dus geen 

extra ALV meer nodig, en we kunnen 
gaan timmeren aan plannen voor de 
nieuwe kamer. Waarschijnlijk gaan 
we in de zomervakantie over, dus 
zijn we daarna niet meer te vinden 
in L224, maar in L216. Voor mensen 
die het niet weten: de nieuwe kamer 
is de wenteltrap op, het rechter-gan-
getje en dan alsmaar rechtdoor. �
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De dag begon lunchtijd, de ont-
vangst was met koffi e, thee en hart-
jes. De eerste batch koffi e was een 
beetje oud, maar gelukkig kwam er 
al weer snel een nieuwe aan. Nadat 
iedereen zich een beetje rond CC-3 
had verzameld, was het tijd om te 
gaan beginnen. Het openingspraatje 
werd verzorgd door ons aller Fleur.

Na deze inleiding volgde een col-
lege van Paul Stasser, de man bij 
Cap Gemini die heel veel weet 
van beïnvloedingstechnieken. Aan de 
hand van een aantal voorbeelden ver-
telde hij hoe over en weer mensen 
elkaar beïnvloeden, en hoe je zelf 
je gesprekspartner min of meer kan 
sturen. Tijdens dit college waren er 
ook weer dan die hartvormige snoep-
jes, die dus veelvuldig werden gege-
ten.

Vol met nieuwe kennis en moed 
kon er begonnen worden aan het 
middagprogramma. In het middag-
programma ging het over de invoe-
ring van een informatiepistool voor 
de agent op straat. Met behulp van 
dit apparaat, wat een soort kruising 
is tussen een mobiele telefoon en 
palmtop, kunnen agenten on-line 
bekeuring uitschrijven en aangiftes 
opnemen.

Cap Gemini press meets event
door Rob Audenaerde

Overtuigend Manipuleren

De deelnemers werden verdeeld in 
groepjes van ongeveer tien. In elk 
groepje was een rolverdeling, de ver-
schillende rollen waren achtereenvol-
gens de politie, het ministerie van 
binnenlandse zaken, de burgers, het 
IT-bedrijf en de criminelen. Het doel 
was de belangen te verdedigen van 
de rol die je speelde. Voor de agen-
ten moest het apparaat vooral simpel 
worden, voor de burger moest het 
goedkoop zijn, voor criminelen kon 
het er beter helemaal niet zijn enzo-
voorts. Je kon je pasgeleerde beïn-
vloedingstechnieken dus ten volle 
benutten. Het was heel leuk om te 
zien dat echt veel mensen helemaal 
opgingen in hun rol.

Na deze dag was het natuurlijk tijd 
voor een borrel en avondeten. Dit 
was geheel verzorgd door de orga-
nisatie. In de sociëteit in de Bastille 
hebben we lekker met zijn allen 
steaks zitten eten, onder het genot 
van een lekker drankje. Al met al een 
heel erg geslaagde middag en avond, 
waar we wat geleerd en erg veel gela-
chen hebben! �

Op valentijnsdag 2001 vond 

in en rond CC-3 het PRESS 

meets event plaats. Het thema 

was overtuigend manipule-

ren. Eigenlijk was dat een 

beetje een te extreem gekozen 

titel, want het ging natuurlijk 

niet over manipuleren, maar 

over positieve beïnvloeding. 

En dat is weer heel wat 

anders.
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