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Conferenties, wat is
daar nou leuk aan ?

In ons ‘open’ vakgebied zijn veel conferenties, bijeenkomsten, hacksessies en
beurzen. Daarom is het een afweging of het deelnemen aan een conferentie
nu echt de moeite waard is. Om je daarbij te helpen, lees je in deze NLUUGcolumn tips voor een succesvol conferentiebezoek.
Conferenties bezoeken kost veel
tijd, zowel in de voorbereiding
als de conferentie zelf, maar ook
erna om de informatie te verwerken en dingen uit te proberen,
om maar niet te spreken van de
kosten. Dit terwijl onze ‘vrienden’
van Google een index hebben
gemaakt waarin je alles kunt
vinden. In het woordje ‘alles’
schuilt hier het moeilijke punt. De
betrouwbaarheid is meestal vaag
en ook is het lastig om direct even
te sparren met de aanbieder, of
met anderen.

Informatieoverdracht
Op een conferentie is het anders.
De spreker is per definitie een
specialist, de organisatie zorgt
hiervoor. Of je nu het met hem/
haar eens bent of niet, er is
altijd de mogelijkheid om met de
spreker en de andere aanwezigen
in gesprek te gaan. Door de vele
enthousiaste en gepassioneerde
mensen in de wandelgangen,
ontstaat al snel een zeer open
en gedreven sfeer waar (heftige)
discussies niet uit de weg worden
gegaan: de ‘hallway track’.

Ook zie je groepen deelnemers
rond een of meer laptops om
direct ‘een probleempje oplossen’, iets testen of demonstreren. De participatie begint zelfs
al tijdens de lezingen. Dat werkt
aanstekelijk en laat de gedrevenheid van de deelnemers zien.
Ook worden er vaak zogenoemde
‘Birds of a Feather’-sessies (BoF)
georganiseerd: (semi-)ad-hoc
samenkomsten van mensen met
een gelijke interesse.

Participeren
Is dit leuk? Natuurlijk! Het is
zelfs erg leuk, maar dat vereist wel de juiste instelling
van de conferentiedeelnemer.
Aangezien conferenties in ons
vakgebied vaak het ‘delen’ als
belangrijk thema hebben, is het
van belang dat elke conferentiedeelnemer dit ook doet. Actieve
participatie is belangrijk, want
juist dan heeft de conferentie
voor iedereen veel meer impact
en nut. Ieders energie, geld en
tijd is dan veel meer waard.
Het interactieve aspect en het
community-gevoel samen met de

ties gaat, heb je een ervaring die
vergelijkbaar is met de niet-commerciële events.

energie is echt iets dat het internet (nog) niet kan bieden.
De persoonlijke contacten die je
aan een conferentie overhoudt,
zijn veel waard. Veel meer emailcontacten, omdat je hiermee
juist dat extra enthousiasme kan
overbrengen. In de open community zijn mensen die je vaak alleen
van naam kent, bijvoorbeeld omdat ze John Maddog Hall of Kirk
McKusick heten, vaak erg open en
toegankelijk! Dit soort contacten
geven vaak een enorme kick, en
dat werkt verslavend.

Welke conferenties?
Nu volgt de vraag: “welke
conferenties zijn dan de moeite
waard?” Dat ligt aan het thema,
programma en de sprekers. In de
‘open’ wereld zijn er (bijna) geen
slechte evenementen, want de
kwaliteit is vaak een resultaat
van wat de deelnemers er zelf van
maken.
Er zijn ook events die door leveranciers worden georganiseerd
en een meer commerciële inslag
hebben. Als je dit bedenkt en alleen naar de technische presenta-

In Nederland
Binnen het Nederlandse taalgebied zijn evenementen zoals
T-Dose en FOSDEM heel inspirerend en leuk, en communitygedreven. Wat meer georganiseerd zijn de conferenties (en
de andere evenementen) van de
NLUUG of de Perl-, of php-gebruikersgroepen.
Internationaal
Internationaal staan de conferenties van USENIX (o.a. LISA
(Large Installations Systems
Administration), heel hoog
aangeschreven. Daarnaast is er
Linux Congress in Duitsland en
EuroBSD, of de meer security
gerelateerde conferenties zoals
het Chaos Computer Congress.
actieve participatie
Conferenties zijn leuk en nuttig,
zeker als je er in de geest van
de conferentie aan meedoet en
deelt met anderen. Het is zo leuk
en nuttig als je het zelf maakt,
en dat kan door goede voor
bereiding en actieve participatie.
Wellicht komen we jou ook eens
tegen op NLUUG-conferentie,
bruisend van (hernieuwd)
enthousiasme?

Rudi van Drunen
Wat is de NLUUG?
De NLUUG verenigt (professionele) gebruikers van Open Systemen en Open Standaarden in Nederland; een gemeenschap van
systeembeheerders, programmeurs en netwerk-specialisten. Het
doel van de NLUUG is de verbreiding van de toepassing en kennis
over ‘Open’ en UNIX/Linux.
De NLUUG organiseert twee grote conferenties per jaar, en een
wisseld aantal kleinere bijeenkomsten.
Ga naar de website www.nluug.nl voor meer informatie.
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