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Stand:
Tactiele deken en AlphaShere stoel / trillend in de stoel en onder de deken:
Voelen: het strandgevoel bij je thuis!

Verslag van medewerkers van Philips Research

Mauro Barbieri
I was pleasantly surprised that the demonstrator received very positive feedback from almost
everyone who tried it. Many people were really enthusiastic about it and you could see it from
their smiling faces. A few people who tried it even asked whether it was for sale and were
disappointed to discover that it was just a research prototype.
I also did not expect to see so many female students interested in technical or scientific topics.
All in all it has been a very successful demonstration that surely had a positive impact on the
people who have seen it or tried it.
Esko Dijk
Na wat mislukte pogingen om onze opstelling werkend te krijgen, was het moment daar rond 2
minuten voor half negen: het werkte! Net op tijd om naar de Captain’s Cabin te hollen, waar ik
om half negen mijn presentatie zou geven over onderzoek naar tactiele perceptie binnen
Philips Research. Na de presentatie begon het publiek binnen te stromen – er was voortdurend
belangstelling om het uit te proberen. Er werd uiteraard vaak gevraagd wat daar nou precies
aan de hand was, in die stoel (vooral door mensen die het nog niet hadden geprobeerd). Het
bijzondere van tactiele effecten is dan ook dat er ogenschijnlijk niets gebeurt. Schijn bedriegt...
Tussen het harde werk door had ik gelukkig nog even tijd gemaakt om drankjes te halen, met
een lekkere knapperige meelworm de honger te stillen(!), of de overdadige geurenmix op te
snuiven die vanaf de geur-DJ op de vijfde verdieping via de trap onze kant op dreven.
Ik vond het zeker een geslaagde avond!

Anja Welvaarts
Vol verwachting reden we met de bus, vol met apparatuur, stoel, deken en andere
benodigdheden, richting Amsterdam, naar NEMO……
Hoe ziet NEMO er nu uit, waar staan we met onze stand en wat kunnen we verwachten?
NEMO is een leuk en inspirerend gebouw, zeker vanaf het dak/dek, wat een uitzicht heb je daar
’s avonds!!

We stonden op dek 4, direct aan het eind van de trap, dus niemand kon om onze demo heen.
Volle bak, de hele avond, op een gegeven moment besloten we om de stekkers er maar uit te
trekken om 23.45 uur, omdat er klandiezie bleef komen.
Er werd ook rondverteld over ‘onze’ stoel en deken, zo apart en echt het strandgevoel!
De meisjes en jongens lagen ook verheerlijkt in de stoel, te denken aan palmbomen en
magarita’s. Op een gegeven moment hadden we de infrarood lamp, die het zonlicht nabootste,
maar uitgezet, omdat het zo al warm, lees: heet, genoeg was.
Volgens mij was het een groot succes en ik kijk al uit naar volgend jaar!
Night of the Nerds II.

Vooruitblik: 9 oktober Night of the Nerds
Night of the Nerds: Een feest voor iedereen met interesse in wetenschap, creatieve
oplossingen en innovaties.
Win-actie Night of the Nerds: Reageer hieronder wie wij moeten spreken of welk
proefje wij kunnen doen, of tweet jouw idee via @geekstijl en win een VIP pakket van
Night of the Nerds!
Ook op Geekstijl zijn wij zeer gevoelig voor nieuwe trends, nieuwe gadgets,
bijeenkomsten en bezoeken we zeker graag feestjes die net even anders zijn dan
anders. Zo kwam Night of the Nerds in beeld dat op 9 oktober a.s. gehouden wordt in
NEMO in Amsterdam. Een avond voor Nerds. Je kent ze wel, jongens en meiden die van
techniek, wetenschap, gadgets houden en die abonnementen op populair
wetenschappelijke tijdschriften zeer regelmatig lezen. Er is goed nieuws voor deze
mensen en voor iedereen die geinteresseerd is in bovenstaande genoemd, want je kunt
ook eens kijken hoe nerdy je zelf nu eigenlijk bent.
Op de website van Night of the Nerds staat al een leuke
aankondiging, met een mogelijkheid je nerdiness te testen. En
een interview met Kim Sauter van de organisatie van het hele
feest is terug te luisteren via een podcast van Radio 538. Maar
Geekstijl gaat ook naar dit feestje om zelf proefjes te doen, te
spreken met de bezoekers, een sfeerverslag te maken en
vooral een superleuke avond te beleven om daar aan iederen
over te vertellen. En daarom dachten wij, laten we toch eens
goed uitzoeken wat Night of the Nerds is, waarom het zo
interessant en vooral leuk is om erheen te gaan en wat je er kunt doen!
Kim Sauter heeft goede verwachting voor de eerste editie van Night of the Nerds, zo
vertelt ze in een kort interview voor Geekstijl: Zo’n eerste keer is spannend, maar het
programma is zo afwisselend, nerdy én feestelijk dat ik er veel zin in heb.
De vraag wanneer de avond dan ook geslaagd is, beantwoord zij dan ook dat de gasten
zich moeten vermaken en naar volgens Kim “zich gesterkt voelen in hun ‘nerdzijn’ en
geïnspireerd naar huis gaan.”

Night of the Nerds volgt Oktober Kennismaand, maar Kim hoe is het idee van Night of
the Nerds ontstaan?
NEMO-directeuren Michiel Buchel en Rob van Hattum wilden al langer een feestelijke
avond als ode aan de nerd organiseren; de geuzennaam ‘Night of the Nerds’ werkte
aanstekelijk en de tijd is nu rijp.
Is Night of the Nerds ook bedoeld om meer interesse te laten
ontstaan in bèta wetenschap?
De gasten hebben al een bovengemiddelde belangstelling in
(bèta)wetenschap en technologie. En er zijn al veel goede
initiatieven om meer bètastudenten te werven. Deze avond is
vooral bedoeld om slimme, gedreven en creatieve jongeren
op een ongedwongen manier in het zonnetje te zetten. Geen
voorlichting of wedstrijd dit keer, maar veel fun.
De sponsoren kunnen trots zijn op het programma, zij sluiten bovendien ook erg goed
aan bij de doelgroep. Toverkok Piere Wind komt een speciale cocktail maken om het
feest mee te openen en daarna mogen de gasten van de avond zelf aan de slag met
clinics chemisch koken, je eigen muziek maken in het Elekronische Muzieklab of zelf je
passie om VJ te worden een kans geven. Er is echt voor iedereen van alles te doen, je
zult je er niet kunnen vervelen!
Samenwerking met andere organisaties is er volop en dat zien we graag, want door
samenwerking ontstaan ook weer nieuwe frisse ideeen. Zoals een feest speciaal voor
nerds in een inspirerende omgeving als NEMO.
Kim vertelt: We hebben verschillende jonge nerds en kennisinstellingen gevraagd om
mee te denken over het programma. Bovendien hebben organisaties als het Platform
bètatechniek, JET-NET, Bètapartners, Science Linx, VHTO en vele universiteiten hun
netwerken ingezet om de Night te promoten.
Oktober is kennismaand, waar deze avond natuurlijk goed bij aansluit, zijn er nog meer
activiteiten in NEMO rondom deze kennismaand?
De Night of the Nerds is eigenlijk het verdagsfeestje van 25 jaar Oktober Kennismaand,
het grootste wetenschaps- en technologiefestival van Nederland. In NEMO is er het
festival Scientific en daar vlakbij in de Openbare Bibliotheek Amsterdam een
tentoostelling over nanotechnologie. Door het hele land zijn er meer dan 800 (veelal
gratis) activiteiten op het gebied van wetenschap en technologie, dus er is voor iedereen
wel iets leuks in de buurt te doen. Kijk zelf op Oktober Kennismaand!
Dan tot slot nog even over die naam, ik zou toch denken dat mensen zich niet snel ‘nerd’
genoemd willen worden. Ik denk dan toch aan films van vroeger als “Revenge of the

Nerds”, waarin een hoop stereotypen tot leven gebracht werden. Maar ook aan “Weird
Science” en dat soort series zijn toch ook weer positief voor de nerds en geeks onder
ons.
Maar ik was toch benieuwd hoe Kim dacht deze doelgroep die misschien niet als ‘nerd’
bestempeld wil worden kan bereiken om toch te komen op deze avond.
De titel Night of the Nerds is prikkelend bedoeld. Sommige mensen reageren als door
een wesp gestoken, maar de meesten vinden het juist leuk. Nerd is voor mij een
geuzennaam, iets om trots op te zijn. Nerds zijn slim, geïnteresseerd en vaak gedreven
en creatief bezig. Daarin zijn ze ook buitengewoon en een aparte doelgroep. Niet iedere
nerd wil misschien aangesproken worden als nerd, maar sommige mensen die duidelijk
geen nerd zijn flirten nu opeens met het nerd zijn. Slim is in opmars; slim is sexy. Dat
klinkt oppervlakkig, maar is wel een goede trend. Ik vind het spannend om te zien wie op
de’ Night of the Nerds’ afkomen.

Het moge duidelijk zijn, de hele crew van Geekstijl is
enthousiast om te gaan, met onze herkenbare geekstijl tshirts, notitieblok en camera in de hand. Kom jij ook die
avond? Of twijfel je nog, let dan nu even op want Geekstijl en
Night of the Nerds hebben samen een leuke actie voor jou om
kaarten te krijgen en een VIP pakket van Night of the Nerds.
Tweet aan @Geekstijl wat wij moeten vooral niet moeten vergeten, vooral moeten
uitproberen of moeten laten zien aan onze lezers op deze avond. Het leukste idee krijgt
een VIP behandeling tijdens Night of the Nerds, inclusief een gratis drankje en een gaaf
Night of the Nerds t-shirt.
Geef je nu op op de website van Night of the Nerds in NEMO op 9 oktober om mee te
gaan, we vinden het leuk om je daar te zien!

Nerdtalk:Tactiele dekens en AlphaShere stoel /
trillend in de stoel en onder de deken

Nooit meer met vakantie want ook thuis beleef
je de ultieme strandervaring. Mensen van
Philips komen vertellen over technieken die de
zintuigen prikkelen, over voelen en horen. Ze
nemen de AlphaSphere mee, een relax-stoel die
hoorbare en voelbare effecten (trillingen) kan
afspelen, en de tactiele deken, waarin
trilmotortjes verwerkt zijn. Na de talk wil je het
wel eens meemaken. Dat kan! De stoel en de
deken zijn voor één avond in NEMO.

Tactiele technologie: reële virtualiteit
Doe een helm op, trek een jas aan… en je zit niet
meer in je huiskamer, maar je ervaart de wereld
alsof je op een hele andere plek bent. Aan het
strand misschien, of in een achtbaan. Virtual
Reality, waar we vroeger over droomden en in
films naar keken, is misschien nog veel reëler dan
je zou denken.
Om de wereld te ervaren gebruiken we al onze
zintuigen: onze oren, ogen, smaak, reukzin, maar
ook ons gevoel. Bij het nabootsen van de realiteit
wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan dat wat we zien – denk maar aan de 3D brillen
en de prachtige gerenderde computereffecten die we zien in films – maar om de volledige
ervaring te krijgen wordt er vaak voorbij gegaan aan misschien wel een van onze belangrijke
zintuigen: gevoel en sensatie.
Door sensaties toe te voegen als aanrakingen en trillingen, kan de ervaring van ‘ergens anders
zijn’ opeens veel intenser worden. Door de toevoeging van tactiele technologie kunnen we echt
het gevoel krijgen alsof we op het strand liggen terwijl we op een drukke beurs zijn, of dat we
lopen op Mars. Via dekens kan door een serie van kleine trillingen en schokjes sensatie
doorgegeven worden die ervaringen kunnen verdiepen. De toepassingen hiervoor zijn
eindeloos:
-

Vermaak voor consumenten: het kijken naar en intenser genieten van films

-

Ontspanning: voor mensen met slaapproblemen, of als mensen moeite hebben om te
ontspannen. De NS heeft onlangs een tactiele deken aangekocht om machinisten te
laten ontspannen tussen hun treinritten tijdens drukke diensten.

-

Medische toepassingen: door via tactiele technolgie kan men patiënten in het
ziekenhuis het gevoel geven dat ze op een andere plaats zijn en hun pijn wellicht op die
manier ietwat verlichten.

Tijdens de Night Of the Nerds in het NEMO afgelopen weekend had ik de gelegenheid om
de Alphasphere uit te mogen testen: een blauwe strandstoel die je zou doen voelen alsof je
écht op een strand was.

Volgens de website van de Alphasphere hebben ze hard hun best gedaan om alle zintuigen te
activeren: het blauwe licht in de stoel brengt tot rust, de vorm van de stoel omhelst je, het
geluid van de zee over de kleine luidsprekertjes bij je hoofd geeft je het gevoel alsof je de zee
echt hoort, het licht maakt je warm en vrolijk alsof de zon echt in je gezicht schijnt, de warme
deken doet je ontspannen en bootst het gevoel van het warme zand na, de vibraties bootsen
het gevoel van de rollende golven na, en het wiegen van de stoel is als je ademhaling… Alsof je
echt op een strand ligt dus. De strandstoel zou je bloeddruk doen verlagen, je doen
ontspannen, je geest openen en je doen verkwikken.
Ik had hier in eerste instantie wat twijfels bij; de verhalen zijn natuurlijk allemaal mooi en
idealistisch, maar maak het eerst maar eens waar! Na de lezing op Night of the Nerds ben ik dus
gauw deze stoel gaan checken.
De stoel stond naast de trap op de vierde verdieping in het NEMO met een ring van
belangstellenden er omheen, overal was licht en geluid en drukte, dus ik vroeg me af of de stoel
me echt zo tot rust zou kunnen brengen. Ik ben dol op het strand; ik kan urenlang zonnebaden
zonder er zat van te worden. Eventjes wegdoezelen in het zonnetje is een van mijn favoriete
dingen in de wereld… maar het is zo iets anders dan wat je meemaakt op een drukke beurs dat
ik er weinig van geloofde.

Wegdromend in de Alphasphere
Totdat ik zelf in de stoel plaats mocht nemen! Zien jullie die gelukzalige glimlach op mijn gezicht
op de foto? Tot mijn verrassing bootste de Alphasphere de ervaring ontzettend goed na! Omdat
de speakertjes van de stoel zo dicht bij mijn oren waren, was de zee het eerste wat ik hoorde.
Het was niet overdonderend, maar het was genoeg om de drukte van de rest van de beurs
buiten te sluiten.
Een warme infrarood lamp naast mijn gezicht gaf me het gevoel van de zon op mijn huid, terwijl
de wiegende beweging van de stoel en de motortjes erin het gevoel van de rollende golven
echt wisten na te bootsen. En onder de warme deken was het alsof ik écht in het zonnetje lag.
Met mijn ogen dicht waande ik me aan het strand in Zandvoort zonder al te veel
inlevingsvermogen.
Ik was verrast hoe goed het werkte; met een paar relatief simpele aanpassingen kon ik de rest
van de wereld binnen enkele seconden buitensluiten en me voelen alsof ik aan het strand was.
Ik kan me heel goed voorstellen dat als er een visuele ervaring aan toegevoegd wordt, dat de

overstap naar een virtuele wereld ontzettend vergemakkelijkt kan worden. Tijdens de lezing
werd verteld hoe deze tactiele technologie bijvoorbeeld pijnverlichtend kan werken voor
mensen met brandwonden: door een andere omgeving te creëren kunnen mensen met pijn
zich ergens anders wanen en de pijn vergeten. Eventjes tot rust komen op een andere plek dan
hier.
Na mijn ervaring in de Alphasphere geloof ik dit direct. Ik hoop dat men onderzoek blijft doen
naar dergelijke technologieën, voor wat het waard is, ik moedig het aan!
Meer informatie over tactiele technologie kun je lezen op deze website:
http://www.kennislink.nl/publicaties/reele-virtualiteit.
Meer informatie over de Alphasphere vind je hier: http://www.sha-art.com

Geekstijl goes nerdy: Night of the Nerds

Toverkok Pierre Wind

In science center NEMO stond afgelopen zaterdag alles in het teken van nerds. We liepen naar
binnen met het Geekstijl team bestaande uit Lyanna, Lannie, Theyis en ikzelf en werden
meteen in het feestgewoel opgenomen bij de opening. Een spectaculaire show van toverkok
Pierre Wind die een enorme cocktail ging brouwen. Daarbij ging even iets mis toen hij zo
enthousiast aan het roeren en stampen was dat een van zijn glazen kapot sprong. Spectaculair
als je bedenkt dat zijn glas wel een goede meter hoog was!
Toen gingen we maar eens rondkijken, sfeer opsnuiven en zelf ook al die dingen ontdekken
waarvoor we naar Night of the Nerds gekomen waren. De doelgroep bestond uit jonge mensen
rond de 16-20 jaar, die proefjes mochten doen en konden kijken, ontdekken en proberen in
allerlei wetenschapsgebieden. De wiskundemeisjes, scheikundejongens, bèta babes en
natuurkundenerds konden hun hart hier ophalen. Je kon in alle wetenschapsgebieden terecht
en de intergratie tussen NEMO en het feest was erg goed gedaan. De standjes van bedrijven die
iets lieten zien of waar je zelf wat kon uitproberen stonden tussen de stukken die NEMO altijd
heeft. Dat maakt dat er genoeg te zien was.
Voorafgaand aan dit evenement hebben jullie mijn interview al kunnen lezen met Kim Sauter,
organisator van Night of the Nerds. Natuurlijk nog even contact gezocht om te vragen hoe
tevreden zij was met de opkomst en wat haar gevoel was over het hele evenement. Kim: “Ik
ben erg tevreden. Er waren zo’n 1000 jongeren uit heel Nederland, waaronder opvallend veel
meisjes. De zalen en workshops waren goed gevuld en daarnaast waren er ook veel nerds zich
aan het vermaken met de exhibits van NEMO. De sfeer vond ik heel goed: geïnteresseerd en
gezellig publiek. De VJ die de clinic VJ’en verzorgde vond zijn cursisten bijvoorbeeld opvallend
snel van begrip en creatief.”
Wat je tegenwoordig op alle grote evenementen ziet en ook hier weer, zijn tv-schermen
waarop je tweets over dat evenement kunt posten met een hash tag, in dit geval #notn. En dat

hebben wij natuurlijk ook gedaan met als gevolg een hilarisch moment waarbij we voor een tv
stonden en onze eigen Geekstijler John langs zagen komen met een Retweet!

Geekstijl Team Hoogtepunten
Mijn persoonlijke hoogtepunt vond ik bij het bloemen eten, dat was in een soort lounge gebied
op het dak en ik vond het leuk gedaan, de combinatie van een soort nachtclub, een bar met
daarachter 2 mensen die kleine salades bouwden met bloemen en kruiden. Zo kreeg ik van
Theyis ABC kruid en moesten we beiden erg lachen toen dit onze tong een beetje deed
verlammen. Mijn ijsthee smaakte nergens meer naar hierna! Grappige manier om iets te leren.
Ook de praatjes van verschillende nerds, bijvoorbeeld over serious gaming vond ik erg
interessant. Hier ga je zeker meer van horen op Geekstijl!

Eet smakelijk!
Voor Lannie was het de totale integratie die een hoogtepunt bood.“Een inspirerende
combinatie van leuk en nerdy! Interessante workshops en clinics in een gave omgeving. De
omgeving van het NEMO sloot precies aan op het soort workshops dat de Night of the Nerds
aanbood… soms wist je niet waar het NEMO ophield en de NOTN begon. Het evenement is wat
mij betreft zeker een herhaling waard.” En Lyanna, wat vond jij? Op de foto zie je het niet, maar
naar eigen zeggen vond zij het eten van insecten erg spannend! Maar het smaakte wel goed,
toch?
Tussen alle proeven, het chemisch koken in een heus laboratorium en een replica van de
Erasmusbrug door liepen ook mensen rond die ter plekke iets demonstreerden. Zoals een
scheikundige die liet zien wat een chemische tuin inhoud. Of 2 krachtpatsers die met een
enorm ingewikkelde machine een heel klein eierdopje vermorzelden. Je kon blijven kijken, leren
en ontdekken. Tot slot was er nog een eindfeest waar de dj zorgde dat alle nerds konden
dansen en de nieuw opgedane kennis weer overboord mochten gooien. Het was immers ook
nog zaterdagavond! Kortom, een leuk evenement en zeker voor herhaling vatbaar!
Meer weten over Night of the Nerds? Ga naar de website voor verslagen, foto’s en filmpjes van
dit leuke evenement. En zorg dat je er volgend jaar ook bij bent! En wil je het Geekstijl verslag
in foto’s zien, ga

dan naar onze Geekstijl Flickr pagina en laat ons tot slot ook zeker weten wat jouw leukste
ervaring was. Hoe nerdy ben jij na Night of the Nerds?
http://www.flickr.com/photos/47697430@N07/sets/72157625006939173/
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Morgen organiseert NEMO de Night of the Nerds. Voor nada kunnen technologie-nerds naar
het Amsterdamse science-museum komen, voor een cocktail of de feromonenlounge. Kim
Saunters is van de organisatie.
Kijk eens aan, revenge of the nerds! Zijn zij de nieuwe metroseksuelen?
‘Ja, ze hebben de wind in de rug. Slim is sexy, nerds zijn leuk. Er is iets aan het veranderen.’
Was dat voordat de nerd-bril een rage werd?
‘Ik weet het niet. De timing van ons feestje is in ieder geval goed.’
Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de stemming zo is omgeslagen? Vroeger pestte iedereen
die maffe whizzkids met hun duffe imago.
‘Het is duidelijk dat je ze nodig hebt. Iedereen praat nu over gadgets, technologie is
gemeengoed geworden. Bovendien zijn nerds slim en gedreven.’
Wat is er morgenavond zoal te doen?
‘Je kan chemisch koken, er is een feromonenlounge, een dj...’
Ho, wacht even. Een feromonenlounge? Dat klinkt als een ehm, hoe zeggen we dat...
darkroom voor bèta’s.
‘Haha, ja, aan alles geven we een wetenschappelijke duiding. De dj mixt er bepaalde geuren.’
Dragen alle gasten de titel ‘nerd’ met trots?
‘We hebben slechts één negatieve reactie op de titel gehad. Voor de rest is het nadrukkelijk een
geuzennaam.’

'Nerds rule in NEMO'

De eerste Nederlandse Night of the Nerds trok op zaterdagavond 9 oktober zo'n 1000 nerds naar science center NEMO in Amsterdam.
Opvallend was de grote deelname van meisjes. © anp

AMSTERDAM - Het wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam zat zaterdagavond vol met
nerds. Zo'n duizend jongeren van 16 tot 20 jaar waren afgekomen op de eerste Nederlandse
Night of the Nerds. Een vooroordeel dat mogelijk bestaat over nerds werd al meteen geslecht:
''Minstens de helft van de bezoekers waren meisjes'', zei initiatiefnemer Kim Sauter zondag.
De nerds kregen een uitgebreid programma voorgeschoteld. Het voorzag in clinics van dj's en
vj's, gamers en chemische koks. Lezingen waren er onder meer over 3D-printen, duurzaamheid
en ruimtevaart.
Doel van de avond was om de nerd eens in het zonnetje te zetten. Daar is de tijd rijp voor, want
de nerd wordt steeds meer gezien als 'hot & handsome', aldus de aan het Nationaal Centrum
Voor Wetenschap & Technologie (NCWT) verbonden Sauter.
De nerd als pukkelige slungel van het mannelijk geslacht met een grote bril op de neus bestaat

niet meer. Tegenwoordig zijn het hippe en slimme meisjes die zichzelf nerd noemen. ''Nerds
zijn cool en keihard nodig voor onze maatschappij'', aldus Sauter. (ANP)

Chemie tijdens Night of the Nerds
Uitgave: Nieuwsbrief 2010 week 34 > Categorie: VNCI Onderwijs en innovatie > Datum: 23 sep 2010

Zelfverklaarde chemie-nerds tussen de 16 en 20 kunnen 9 oktober hun hart ophalen tijdens de
Night of the Nerds. Tijdens deze avond komen er diverse clinics, nerdtalks én een keiharde
nerdparty rondom het thema wetenschap en technologie voorbij. Chemie vervult daarbij een
belangrijke rol.
1 van de aanwezige chemici is topkok Pierre Wind, die de grootste cocktail ter wereld zal
maken. Een andere chemicus is universitair docent fysische chemie Jan Groenewold, die een
nerdtalk over de principes van chemisch koken en moleculaire gastronomie geeft. Toehoorders
kunnen vervolgens direct richting de clinic chemisch koken van moleculair kok Eke Mariën.
De entree voor de Night of the Nerds is gratis voor jongeren met een technische
opleidingsachtergrond. Op de inschrijfpagina staan alle details hierover. Ter voorbereiding kan
alvast de Nerd Barometer ingevuld worden om te bepalen uit welk nerdhout de bezoeker
gesneden is.
Ga naar de website van Night of the Nerds

Zondag 10 oktober 2010

Night of the Nerds in NEMO
Het wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam zat zaterdagavond vol met nerds. Zo'n duizend
jongeren van 16 tot 20 jaar waren afgekomen op de eerste Nederlandse Night of the Nerds.

Foto: Robert Couse-Baker (cc Flickr.com)

Een vooroordeel dat mogelijk bestaat over nerds werd al meteen geslecht: "Minstens de helft
van de bezoekers waren meisjes", zei initiatiefnemer Kim Sauter zondag.

De nerds kregen een uitgebreid programma voorgeschoteld. Het voorzag in clinics van dj's en
vj's, gamers en chemische koks. Lezingen waren er onder meer over 3D-printen, duurzaamheid
en ruimtevaart.

Doel van de avond was om de nerd eens in het zonnetje te zetten. Daar is de tijd rijp voor, want
de nerd wordt steeds meer gezien als 'hot & handsome', aldus de aan het Nationaal Centrum
Voor Wetenschap & Technologie (NCWT) verbonden Sauter.

De nerd als pukkelige slungel van het mannelijk geslacht met een grote bril op de neus bestaat
niet meer. Tegenwoordig zijn het hippe en slimme meisjes die zichzelf nerd noemen. "Nerds
zijn cool en keihard nodig voor onze maatschappij", aldus Sauter.

11 oktober 2010

'Night of the Nerds' populair bij meisjes
Door: Online redactie

Afgelopen zaterdagavond werd in NEMO de eerste Nederlandse
Night of the Nerds gehouden. Ruim 1000 nerds kwamen naar
het Amsterdamse science center NEMO in Amsterdam.
Opvallend: het grote aantal meisjes dat aanwezig was.
De Night of the Nerds bood een uitgebreid programma met
clinics van dj's en vj's, gamers en chemische koks. En er waren drukbezochte lezingen over
onderwerpen als 3D printen, augmented reality, duurzaamheid en ruimtevaart.
De avond had ook als doel om de nerd eens in het zonnetje te zetten. Uit een onderzoek dat
afgelopen week verscheen blijkt dat Nederland steeds meer waardering heeft voor nerds, en
hen een grote rol toebedeelt in toekomstige technologische ontwikkelingen. Maar is er ook nog
steeds het stereotype van de wat wereldvreemde, sociaal onhandige jongen met een grote bril.
En Nederland denkt dat meisjes slechts een kwart uitmaken van de totale groep nerds. In
Amsterdam bleek dat dit zeker de helft is.

Grote opkomst meisjes op Eerste Nederlandse 'Night of the Nerds'
10/10/2010

Amsterdam - De eerste Nederlandse Night of the Nerds trok op zaterdagavond 9 oktober zo'n
1000 nerds naar science center NEMO in Amsterdam. De Night is vooral bedoeld voor 16- tot
20-jarigen die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in wetenschap en techniek. Opvallend
was de grote deelname van meisjes.
De Night of the Nerds bood een uitgebreid programma met clinics van dj's en vj's, gamers en
chemische koks. En er waren drukbezochte lezingen over onderwerpen als 3D printen,
augmented reality, duurzaamheid en ruimtevaart.
De avond had ook als doel om de nerd eens in het zonnetje te zetten. Daar is de tijd rijp voor
want de nerd wordt steeds meer gezien als hot & handsome.
Uit een onderzoek dat afgelopen week verscheen in opdracht van de Night of the Nerds blijkt
dat Nederland steeds meer waardering heeft voor nerds, en hen een grote rol toebedeelt in
toekomstige technologische ontwikkelingen. Maar is er ook nog steeds het stereotype van de
wat wereldvreemde, sociaal onhandige jongen met een grote bril. En Nederland denkt dat
meisjes slechts een kwart uitmaken van de totale groep nerds.

Op de Night of the Nerds bleek hoezeer dat beeld moet worden bijgesteld. Ongeveer de helft
van de bezoekers bestond uit meisjes, die volop aan alle activiteiten deelnamen, of het nou
ging om beeld- en geluidbewerking en de ins & outs van 3D mapping, of het eten van bloemen
en insecten. Zo werd de eerste Night of the Nerds niet alleen het toneel van 'nerdy' inhoud in
een feestelijke sfeer, maar bracht de avond voor het eerst ook echt aan het licht dat meisjes
durven uit te komen voor hun interesse in techniek en wetenschap.

24-09-2010

Eerste Nederlandse ‘Night of the Nerds’ in NEMO
Ben je student en vind je 'nerd' een compliment? Dan is dit iets voor jou! Op zaterdagavond 9
oktober is science center NEMO het podium voor de eerste ‘Night of the Nerds’ van
Nederland. De Night is niet alleen een bonte etalage van onderwerpen die de echte nerd
interesseren, maar vooral ook een loflied op de nerd zelf. En die is tegenwoordig 'hot &
handsome', aldus de organisatie. De ‘Night of the Nerds’ is speciaal bedoeld voor 16 tot 20jarigen, vwo’ers met een bèta-profiel en hbo/wo-studenten met technische of bèta-studie.
Nerds eten bloemen en insecten
Altijd al eens bloemen of insecten willen eten? Het kan nu! Maar je kunt nog veel meer op de
'NotN'. Wetenschappers, gamemakers, websitebouwers, dj’s en vj’s, chemici en chemische
koks, vormgevers en ontwerpers, ze vertellen in een groots opgezette serie nerdtalks over hun
werk, hun aanpak en hun producten. In clinics kun je leren hoe je beeld- en geluidsamples
maakt, chemisch kookt, avatars ontwerpt en games ontwikkelt. En op allerlei plekken in NEMO
duik je in een experience, van een simulator van de eco-auto van Shell, tot een bijzondere
interactieve strandstoel, en van het daadwerkelijk eten van insecten en bloemen tot het live
meemaken van 3D-printen.
Pierre Wind maakt grootste cocktail ter wereld
Met zijn onstuitbare energie en zijn voorliefde voor ongebruikelijke food-combinaties is Pierre
Wind de aangewezen ceremoniemeester voor de opening van de Night. Om 19.45 uur zal hij de
grootste Happy Cocktail ter wereld maken, en aan de bezoekers serveren. Wat er ingaat? Dat is
nu nog geheim, maar reken op veel natuurlijke producten en no alcohol.
Na de clinics, talks en experiences is het tijd voor feest. Op de Nerds by Night-party draaien vj’s
en dj’s met het materiaal dat in de clinics is gemaakt.
Early nerds hebben voorrang
Geïnteresseerde studenten kunnen zich via de website www.nightofthenerds.nl opgeven voor
de avond. Wie dat snel doet, is early nerd en kan aan het begin van de avond al kiezen uit de
clinics. Dat voorkomt wachten!

Tekenaar Hein de Kort maakte speciaal voor de ‘Night of the Nerds’ het beeld. Dat komt ook
terug op t-shirts, affiches en op de websites en social media die de Night ondersteunen.De
Night is te volgen op Facebook, Hyves en Twitter. De Night of the Nerds wordt georganiseerd in
het kader van de 25e editie van Oktober Kennismaand onder auspiciën van het Nationaal
Centrum voor Wetenschap en Technologie. Al 25 jaar is Oktober Kennismaand het grootste
landelijke festival voor wetenschap en technologie. De ‘Night of the Nerds’ wordt mede
mogelijk gemaakt door partners en sponsors van naam: Jet-Net, ASML, Shell, de Kamer van
Koophandel Amsterdam, science center NEMO, ScienceOut.nl, Kennislink.nl, W24.nl, KIJK.

Night of the Nerds, een avond vol verrassingen
Mon 11 October 2010 13:28, Chantal Ariëns, 2314 views

http://www.dutchcowgirls.nl/events/4325
Afgelopen zaterdag vond in NEMO "Night of the Nerds" plaats, een ode aan jonge beta's in het
kader van 25 jaar oktober kennismaand. Jongeren van 16 tot 20 jaar met interesse in
wetenschap en technologie hadden de avond van hun leven. Naast diverse clinics en experience
sessies was er ook ruimte voor...FEEST!
Professioneel kok en ADHD'er Pierre Wind opende de avond met het brouwen van de grootste
"happy cocktail" ter wereld. Daarna was er voor iedereen gelegenheid de diverse clinics te
bezoeken. Wij meldden ons bij de clinic over moleculair koken, waar door middel van stikstof
chocoladeslagroom werd gemaakt. Daarna ging het over insecten als consumptiemiddel; iets
dat buiten Europa vanzelfsprekend is maar waar wij nog grote moeite mee hebben. Toch eten
we zeker een paar rupsen en spinnen per jaar...ze zijn nogal lastig uit de broccoli te
verwijderen. Tussendoor werden de bezoekers getrakteerd op choco-sprinkhanen, levende
meelwormen (beetje vreemd zo'n hand vol krioelende beestjes in je mond) en mueslikoekjes
met Buffalowormen. Verderop probeerden we de Alphasphere stoel, een stoel waar je volledig
in ontspant door gebruikmaking van een massagedeken en zeegeluiden.
Na een korte break en een snackje (een puntzakje eetbare bloemen) was het tijd voor een
echte nerd-activiteit, gamen! Het spel Chime is door studenten van de HKU geupgrade naar een
multiplayer versie. Hierdoor is het nu mogelijk met en tegen elkaar te spelen. Als laatste namen
we een kijkje bij Mr.Beam, een startup van twee ex-HKU studenten die zich specialiseren in
videomapping. Erg interessant om te zien wat er met deze techniek allemaal mogelijk is. Na al
deze ervaringen was het tijd voor feest. "Night of the Nerds" heb ik ervaren als een superleuk
event voor jongeren die bezig zijn met of meer willen weten van (creatieve) wetenschap,
innovatie en technologie. Volgend jaar weer?

Bright Report: Night of the Nerds
http://www.bright.nl/bright-report-nightnerds?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+brightmagazine+(B+R+I
+G+H+T+-+innovative+lifestyle)
Meelwormen in chocolade, mister Uitpakparty die uitlegt hoe 3d-printing werkt en veel jonge geeks:
welkom bij de Night of the Nerds.
Je kunt de video ook in groot formaat bekijken op Bright.tv en als podcast bekijken. Abonneer je via de
iTunes Store of handmatig door deze url op te geven. Bekijk ook de andere Bright Reports. De video's van
Bright vind je ook in ons YouTube-kanaal en bij Nuvideo.nl.

