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Ontwerp en vormgeving

over de Titanic. In het artikel ‘De virtuele Titanic’ schrijft
RC-medewerker Jan Kraak namelijk over de visualisatie

van de Titanic in een golvende zee in de Reality Cube van

de Zernikeborg. Een voorbeeld van visualisatie dat tot de
verbeelding spreekt.

Maar de deadline kwam als een dreigende zomerse

onweersbui steeds dichterbij en ik had nog niks. Inmiddels

M\V Ontwerper[s]

had ik me verplaatst naar m’n thuiswerkplek en zat ik

daar al een poosje naar het lege scherm van m’n nieuwe
laptop te staren. Nog steeds niks. Ik snuffelde wat rond

RC, informatie- en communicatie-

Universiteitsbibliotheek

technologie

op het internet naar informatie over de Titanic en keek
af en toe in m’n mailbox of er nog nieuwe mailtjes waren
binnengekomen.

Rijksuniversiteit Groningen
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Postbus 559
9700 AN Groningen
Telefoon (050) 363 50 20

Openingstijden RC

Informatie:
www.rug.nl/bibliotheek

had. Ik had nog een oud ‘gebakje’ met een tekstverwerker,

Secretariaat

e-mail: info@ub.rug.nl

dat was toch voldoende? Nu behoor ik tot de steeds groter

Heel lang riep ik heel hard dat ik thuis geen internet nodig

Openingstijden

wordende groep RUG-medewerkers die gebruikmaakt

kers.

• Elektronische Bibliotheek (catalogi

van de thuis-pc regeling en een abonnement heeft op de

RC Servicedesk

Bibliografisch Centrum; Tijdschrif-

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00

tenzaal en Vakstudiezalen

uur

maandag t/m donderdag 08.30

zaterdag 10.00 – 18.00 uur
tel. (050) 363 32 32
Eerste aanspreekpunt voor gebruikers van de diensten van het RC,

Foto Gerhard Lugard

nieuwe pc: een laptop via de thuis-pc regeling.

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

en computerbestanden) en het

Professor Rijk Gans

Opritkabeldienst van de RUG. Dat betekende ook een

Postbus 11044, 9700 CA Groningen
Telefoon (050) 363 92 00

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u.

Op de omslag

Ik heb namelijk sinds enige tijd een abonnement op de

- 22.00 uur; vrijdag 08.30 - 17.30
uur; zaterdag en zondag 10.00
- 17.00 uur.
• Uitleenbureau

Opritkabeldienst. En ik moet bekennen: het is wel heel
gemakkelijk.

Natuurlijk is er met de kabel ook wel wat: mijn
installatiepoging van het kabelmodem met het
Aansluitpakket leverde de nodige hilariteit op bij mijn

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-

maandag, dinsdag, woensdag en

beldienst.

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donderdag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag

collega). En je moet je wat meer verdiepen in de beveiliging

RC Servicecentrum

10.00 - 12.30 uur.

van de pc, omdat je wat meer kans hebt op virussen en zo.

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

• Zaal Oude en Kostbare Werken/

Levering diverse IT-diensten, com-

Kaartenzaal maandag t/m vrijdag

puter-apparatuur, programmatuur

08.30 - 17.30 uur.

en boeken aan de verschillende uni-

collega’s. Maar het is wel gelukt! (Met behulp van een

Maar tot nu toe hoor je mij niet klagen!
Er zijn ook mensen die graag internet via de kabel willen
maar niet in het goede gebied wonen. Gelukkig wordt het

versiteitsfaculteiten, medewerkers,

Toegang tot de Catalogus:

studenten en diverse onderwijsin-

Via de homepage van de Universi-

aansluitgebied voor kabelinternet steeds groter. Heeft u al

stellingen in Noord-Nederland.

teitsbibliotheek kan de Catalogus

wel een internetverbinding via de kabel (handig hè), kijk dan

worden geraadpleegd, met daarin

ook even naar de Helpdeskrubriek in dit nummer. Daar vindt

Visualisatiecentrum

het hele bezit van alle universitaire

maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30

bibliotheken:

u nuttige informatie over de beveiliging van de pc met een

uur

www.rug.nl/bibliotheek

kabelinternetverbinding.

Productie van computeranimaties

Zo, nou ga ik deze tekst eens even heel snel naar de

en andere visualisatietoepassingen.

vormgever mailen....
www.rug.nl/pictogram
Kristien Piersma
ISSN 1389-2886
2

