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Draadloos
Voor de achterpagina van dit nummer van Pictogram had
ik al een perfecte column in gedachten. Die hoefde ik niet
eens te bedenken, nee, die ging ik gewoon live meemaken!
Kwestie van opschrijven wat me overkwam, en klaar was die
Icy Tea.

www.rug.nl/pictogram

Voor mijn kinderen ging ik namelijk een afgeschreven UBcomputer op de logeerkamer neerzetten. Vervolgens zou

Ontwerp en vormgeving
m;v ontwerper ˘ s

ik naar het RC Servicecentrum gaan, een zogeheten Router
kopen, en in mijn huis een Draadloos Netwerk installeren.

Drukwerk

Nou, ga maar na: je hebt al een kabelaansluiting, je

Scholma Druk, Bedum

installeert een tweede pc, je hangt een Router in de

RC, informatie- en communicatie-

Universiteitsbibliotheek

technologie

meterkast waar je je eigen pc via de kabel op aansluit, en
die andere via een draadloze netwerkkaart! De ellende en
rampspoed die dan over je heen komt, krijg je nooit in 600

Rijksuniversiteit Groningen

Broerstraat 4

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 559

Postbus 11044, 9700 CA Groningen

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

Telefoon (050) 363 50 20

Openingstijden RC

Informatie:
www.rug.nl/bibliotheek

Secretariaat

e-mail: info@ub.rug.nl

alinea ingecalculeerd over de juiste uitspraak van het woord
Router! (Rauter? Roeter? Rowter?)
Ik had een hele vrije dag voor de operatie uitgetrokken
(en, rekening houdend met de onvermijdelijke terugslag,
dip en depressie, een week later nog een voor het schrijven

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u.
Inlichtingen en ontvangst bezoe-

Openingstijden

kers.

• Elektronische Bibliotheek (catalogi

van de column), schroefde de Router tegen de muur van de

en computerbestanden) en het Bi-

meterkast, plugde de netwerkkabel in, ging naar boven,

RC Servicedesk

bliograﬁsch Centrum; Tijdschrif-

sloot de draadloze netwerkkaart aan, installeerde de cd-rom

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00

tenzaal en Vakstudiezalen

uur

maandag t/m donderdag 08.30

op mijn eigen pc, en... alles deed het onmiddellijk. Meteen.

zaterdag 10.00 – 18.00 uur

- 22.00 uur; vrijdag 08.30 - 17.30

Foutloos. Storingvrij.

tel. (050) 363 32 32

uur; zaterdag en zondag 10.00 -

Eerste aanspreekpunt voor gebrui-

17.00 uur.

kers van de diensten van het RC,

• Uitleenbureau

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-

maandag, dinsdag, woensdag en

beldienst.

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

Op de omslag
RC Servicecentrum
Draadloos internetten

woorden beschreven - en dan hebben we nog niet eens een

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Weg column.
Ja, shit happens, zeggen ze in Amerika, en dit soort
tegenslagen moet je als columnist nu eenmaal kunnen

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag

verwerken. Volgende keer beter, zullen we maar denken.

10.00 - 12.30 uur.

En inderdaad, er is hoop. Het RC komt dezer dagen met

• Zaal Oude en Kostbare Werken/

Foto Barelds en

Levering diverse IT-diensten, com-

Kaartenzaal maandag t/m vrijdag

een publiciteitscampagne voor, jawel, Draadloos Internet.

Reese Fotografie

puter-apparatuur, programmatuur

08.30 - 17.30 uur.

En dan niet zomaar draadloos, bij ons in de studiezaal op

en boeken aan de verschillende uniToegang tot de Catalogus:

de UB bijvoorbeeld, nee, u ziet het al op de cover van deze

studenten en diverse onderwijsin-

Via de homepage van de Universi-

Pictogram: binnenkort is het mogelijk op een terras in de

stellingen in Noord-Nederland.

teitsbibliotheek kan de Catalogus

versiteitsfaculteiten, medewerkers,

worden geraadpleegd, met daarin

binnenstad van Groningen je laptop uit te klappen en... een
foutloze verbinding met het internet te leggen. Gelooft u

Visualisatiecentrum

het hele bezit van alle universitaire

maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30

bibliotheken:

uur

www.rug.nl/bibliotheek

Afijn: mocht die coverfoto inderdaad een trucfoto blijken,

Productie van computeranimaties
en andere visualisatietoepassingen.

dan kan die jongeman op die laptop altijd nog een mooie
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het?

boze column schrijven - gewoon, in Word.

Frank den Hollander

