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ge Koninklijk Wiskundig Genootschap

❑ Secretariaat
Joke Blom, CWI
Postbus 94079, 1090 GB Amsterdam
wiskgenoot@wiskgenoot.nl
www.wiskgenoot.nl
❑ Ledenadministratie
Ten Brink abonnementenservice
Postbus 41, 7940 AA Meppel
admin@wiskgenoot.nl, tel: 088-2265256
❑ 48ste Nederlands Mathematisch Congres
donderdag 12 april, TU/e
Dit jaarlijks congres is bij uitstek de ontmoe-
tingsplek van wiskundig Nederland. Het veel-
zijdige programma is interessant en toegan-
kelijk voor een breed wiskundig publiek, en
richt zich nadrukkelijk ook op masterstuden-
ten, promovendi en vo-docenten. Naast twee
plenaire voordrachten zijn er parallelle ses-
sies over onderwerpen in de toegepaste en
de zuivere wiskunde.
De Algemene Ledenvergadering van het Ko-
ninklijk Wiskundig Genootschap vindt tijdens
het congres plaats. www.win.tue.nl/nmc2012

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
❑ Samenwerking NWO-EW en PWN
NWO Exacte Wetenschappen en Platform Wis-
kunde Nederland zijn een langdurige samen-
werking aangegaan. Dat is op dinsdag 20
december 2011 bekrachtigd met de onderte-

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)

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.
65. Getallen – van natuurlijk naar imaginair, F. Keune, D 37,00, 2011, 2e druk.
❑ 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.

kening van een convenant tussen beide par-
tijen. Vanuit een gedeelde visie op het maat-
schappelijk en economisch belang van wis-
kunde voor Nederland, zullen zij zich geza-
menlijk inzetten voor de wiskundige weten-
schap.
❑ PWN Afstudeerprijs voor Wiskunde
In 2011 heeft het PWN voor het eerst een
prijs ter beschikking gesteld voor de beste
doctoraalscriptie wiskunde. Deze PWN Afstu-
deerprijs voor Wiskunde werd op 23 novem-
ber uitgereikt aan Sander Kupers (Universiteit
Utrecht). Hij werkte in zijn scriptie een nieuwe
methode uit om meer grip te krijgen op ruim-
telijke vormen. Vanaf 2012 zal deze afstudeer-
prijs door ASML worden uitgereikt.

European Mathematical Society

❑ 6th European Congress of Mathematics
6ECM, 2–7 juli 2012, Krakau, Polen
Vierjaarlijks congres. Naast plenaire voor-
drachten en voordrachten op uitnodiging zijn
er mini-symposia. Wiskundigen die belang-
stelling hebben om een mini-symposium te
organiseren worden uitgenodigd om voorstel-
len daartoe in te dienen bij het Scientific Com-
mittee van 6ECM. Daarnaast zijn er poster ses-
sies via welke men kan deelnemen aan het
wetenschappelijk programma. Er wordt een
prijs uitgereikt voor de beste onderzoekspos-
ter. www.6ecm.pl

❑ Council Meeting van de EMS
30 juni en 1 juli 2012 Krakau, Polen
Voorafgaand aan 6ECM wordt de Council Me-
ting van de European Mathematical Society
gehouden. Het KWG en PWN zullen vertegen-
woordigd worden door Herman te Riele en Wil
Schilders.


