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Gelieve gegevens voor deze agenda door te geven aan
onderstaand adres.
Please submit items for this calendar to the following
address.

Nieuw Archief voor Wiskunde,
Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden,
Postbus 9512, 2300 RA Leiden.
Email: naw@math.leidenuniv.nl

juni 2009

2 juni 2009

❑ LIMO 2009

Vijfde Landelijke Interuniversitaire Mathematische

Olympiade voor bachelorstudenten wiskunde

plaats Utrecht

info limo.a-eskwadraat.nl

5 juni 2009

❑ Wiskunde D-dag

Conferentie voor docenten in de tweede fase van

havo en vwo, in het teken van het nieuwe profiel-

keuzevak Wiskunde D

plaats Hogeschool Domstad, Utrecht

info www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD

8 juni 2009

❑ Cursus voor Wiskunde D docenten

Eerste cursusdag voor docenten over het onder-

werp ‘Kansrekening en Statistiek’ voor Wiskunde

D. De andere twee data zijn 15 en 22 juni

plaats Freudenthal Instituut, Utrecht

info www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen-

20082009

8 – 10 juni 2009

❑ Parameter Estimation for Dynamical Systems

Workshop over het schatten van parameters van

gewone differentiaalvergelijkingen

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/workshops/2009/PEDS

main.htm

10 – 12 juni 2009

❑ 6th Advanced Course in Operator Theory and

Complex Analysis

Reeks colleges en voordrachten over onderwerpen

in de complexe analyse en operatorentheorie

plaats Sevilla, Spanje

info congreso.us.es/ceacyto/2009

15 – 17 juni 2009

❑ Academy Colloquium Immersed Boundary Me-

thods

Colloquium gericht op zowel gebruikers als ont-

wikkelaars van IBM’s

plaats Bremen, Duitsland

info www.ahd.tudelft.nl/academy

15 – 19 juni 2009

❑ The analytic theory of automorphic forms

Internationale conferentie ter ere van de 65ste ver-

jaardag van Roelof Bruggeman

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

info www.math.uu.nl/rb65.html

16 juni 2009

❑ NWO-Talent Class

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl/talentendag

17 – 19 juni 2009

❑ 2nd International Conference on Mathematics

in Sport

Tweede editie van de internationale conferentie

over wiskunde en sport

plaats Hampshire Hotel-Plaza, Groningen

info www.ima.org.uk/Conferences/maths sport

/index.html

19 juni 2009

❑ Beta onder de Dom

Workshops voor beta-docenten met als onderwer-

pen ‘Problemen oplossen en uitwerken’ en ‘Dyna-

mische systemen’

plaats Wentgebouw UU, Utrecht

info http://www.science.uu.nl/voorscholen/beta-

onderdedom/l

26 juni – 7 juli 2009

❑ MAPSP2009

Tweejaarlijkse conferentie over alle theoretische

en praktische aspecten van scheduling, planning

en timetabling

plaats Conferentieoord Rolduc

info http://www.unimaas.nl/mapsp2009

juli 2009

6 – 10 juli 2009

❑ Automorphisms of Affine Spaces

Workshop over automorfismen van affiene ruim-

tes

plaats Radboud Universiteit Nijmegen

info www.ru.nl/science/math/conferences/auto-

morphisms



2 2

2 2

Agenda NAW 5/10 nr. 2 juni 2009 77

6 – 10 juli 2009

❑ 26th Journees Arithmetiques

Jaarlijkse conferentie over alle facetten van de

getaltheorie

plaats Saint-Etienne, Frankrijk

info ja2009.univ-st-etienne.fr

10 – 22 juli 2009

❑ 50ste Internationale Wiskunde Olympiade

De 2009 editie van het wereldkampioenschap wis-

kundecompetitie voor middelbare scholieren

plaats Bremen, Duitsland

info www.imo2009.de

15 – 17 juli 2009

❑ Lévy processes: applications to finance

Vierde in een serie workshops over Lévy processen

met als titel ‘Statistical Inference for Lévy Proces-

ses with Applications to Finance’

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/workshops/2009/Levy-

Processes main.htm

20 – 24 juli 2009

❑ 27th European meeting of Statisticians

Europese bijeenkomst van statistici en stochastici

plaats Univ. Paul Sabatier, Toulouse, Frankrijk

info http://www.math.univ-toulouse.fr/EMS2009

/4-17613-EMS2009.php

augustus 2009

17 – 28 augustus 2009

❑ Utrecht Summer School in Mathematics

Deze jaarlijkse Summer School heeft dit jaar de

titel ‘Dynamical Systems and their Applications’

plaats Universiteit Utrecht

info www.science.uu.nl/summerschools/usms

17 – 28 augustus 2009

❑ Order, disorder, and double disorder

Workshop over modellen met random invloeden

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/workshops/2009/OD

/OD main.htm

september 2009

11 – 17 september 2009

❑ 10th International Conference of The Mathema-

tics Education into the 21st Century Project

Modellen voor de ontwikkeling van wiskundeon-

derwijs

plaats Dresden, Duitsland

info www.fi.uu.nl/nl

13 – 26 september 2009

❑ Parameter Estimation in Physiological Models

Summer School over modelleren, met bijzondere

aandacht voor het schatten van parameters

plaats Sicilië, Italië

info www.biomatematica.it/lipari2009

20 september 2009

❑ Waarom win ik nooit de loterij?

Kinderlezing van prof.dr. Michel Mandjes over

kansrekening en tactieken om te winnen.

plaats NEMO, Amsterdam

info www.science.uva.nl

oktober 2009

5 – 7 oktober 2009

❑ YES-III: Paradigms of Model Choice

Derde editie van de workshop voor jonge statistici

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/workshops/2009/YE-

SIII/YESIII main.htm

7 – 9 oktober 2009

❑ 34ste Woudschoten Conferentie

Jaarlijkse conferentie van Nederlandse en Vlaamse

numerieke wiskundigen over recente ontwikkelin-

gen in iteratieve methoden, numerieke methoden

en stochastiek in toepassingen

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

info wsc.project.cwi.nl/conferentieN.php

november 2009

7 – 9 november 2009

❑ NETCOOP 2009: New Trends in Modeling,

Quantitative Methods and Measurements

Conferentie over wiskundige methoden en model-

len voor optimalisatie van netwerken

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/workshops/2009/NET-

COOP/NETCOOP.htm


