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❑ Secretariaat
Joke Blom, CWI
Postbus 94079, 1090 GB Amsterdam
wiskgenoot@wiskgenoot.nl
www.wiskgenoot.nl
❑ Wintersymposium
Het KWG organiseert jaarlijks, op de eerste za-
terdag in januari, een symposium voor docen-
ten wiskunde in het voortgezet onderwijs en
andere belangstellenden. Doel van het sym-
posium is contacten tussen wiskundedocen-
ten en beroepsmatige beoefenaars van wis-
kunde te stimuleren, om zo leerlingen een be-
ter beeld te geven van de rijkdom aan moge-
lijkheden van wiskunde. Thema’s van de af-
gelopen jaren waren: ‘Grootschalig rekenen
en gezondheidszorg’, ‘Logica’, ‘Blik op on-
eindig’, ‘Wiskunde een Kunst’, ‘Wiskundehel-
den uit de Gouden Eeuw’. In 2013 is het the-
ma ‘Wiskunde met Natuurkunde’. De sprekers
zijn Henk Broer (RUG), Ute Ebert (CWI) en Erik
Verlinde (UvA). www.wiskgenoot.nl/watbiedt/

❑ Stieltjes Prijs voor Jop Briët
Vanaf 1996 wordt jaarlijks een Stieltjes Prijs
toegekend (tot 2009 door het toenmalige Tho-
mas Stieltjes Institute for Mathematics, vanaf
2010 door WONDER) voor het beste proef-
schrift in de wiskunde, dat in dat betreffende
jaar is verdedigd aan een Nederlandse uni-
versiteit. De prijs bedraagt 2.500 euro, be-
schikbaar gesteld door de Stichting Compo-
sitio Mathematica. De Stieltjesprijs 2011 is op
18 juli toegekend aan Jop Briët. Jop heeft zijn
proefschrift Grothendieck Inequalities, Non-
local Games and Optimization, verdedigd bij
de Universiteit van Amsterdam op 27 oktober
2011; promotor was prof.dr. H.M. Buhrman.

Recente publicaties van het KWG

❑ Indagationes Mathematicae (www.elsevier.com/locate/indag)

Special issue devoted to: Floris Takens (1940–2010); S. van Strien and H. Broer (eds.),
Volume 22, issues 3–4 (gratis toegankelijk op www.sciencedirect.com).
❑ Epsilon Uitgaven (www.epsilon-uitgaven.nl)

72. Handboek wiskundedidactiek, Paul Drijvers, A. van Streun, B. Zwaneveld, D 34,00, 2012.
71. Kansrekening – een introductie, A.J. van den Brandhof, D 17,00, 2012.
70. Wiskunde in Werking van A naar B, M. de Gee, D 34,00, 2011.
69. De Riemann-hypothese – een miljoenenprobleem, R. van der Veen en J. van de Craats,
D 19,00, 2011.

66. Intuïtionistische Analyse – een constructief denkraam, D. van Dalen, D 21,00, 2011.
❑ Zebra-reeks (Epsilon Uitgaven)

34. De Ster van de dag gaat op en onder – rekenen aan zonsopkomst en zonsondergang,
A. Goddijn, D 10,00, 2012.

33. Ontwikkelen met Kettingbreuken, M. Kindt en P.W.H. Lemmens, D 10,00, 2011.

Manuscripten voor Epsilon Uitgaven kunt u mailen naar c.boss@epsilon-uitgaven.nl.

Platform Wiskunde Nederland

❑ Bureau PWN
Science Park 123, L013, 1098 XG Amsterdam
bureau@platformwiskunde.nl
pr@platformwiskunde.nl (publiciteit)
Tel: 020-5924006/06-51892525
www.platformwiskunde.nl
❑ PWN Nieuwsbrief
PWN publiceert maandelijks een PWN Nieuws-
brief, die op de website te vinden is. Actue-
le PWN informatie wordt verder zowel via de
website als via Twitter gegeven.

European Mathematical Society

❑ Council Meeting van de EMS
Het hele verslag van de EMS Council Meeting
van 30 juni en 1 juli 2012 in Krakow is te vinden
op www.euro-math-soc.eu/node/2744.

De Council heeft besloten dat 7ECM van
2016 plaats zal vinden in Berlijn. De lidmaat-
schapsbijdrage, ongewijzigd sinds 2008, zal
met 4–5% omhoog gaan. Voor de periode
2013–2016 werden Franco Brezzi en Martin
Raussen verkozen tot vice-president en Lau-
rence Halpern, Gert-Martin Greuel, Alice Fia-
lowski en Armen Sergeev tot leden van de
Executive Committee. De Council werd afge-
sloten met een paneldiscussie over procedu-
res voor het publiceren en over een ‘Code of
Practice’, ontworpen door de Ethics Commit-
tee van de EMS.
❑ Medewerkers EMS-website gezocht
De EMS zoekt voor haar website hulp bij het
opzetten van een tweede team van boekre-
censenten en een team van blogmoderators,
en bij het verder ontwikkelen van de web-
site. www.euro-math-soc.eu


