
Connie Cantrijn

Connie Cantrijn
EURANDOM
Fuculteit Wisktrnde & Informutica
Technische Universiteit Eindhoven
Postbus 513

5600 /15 Eindhoven

contnjn@eurondom.tue,nj

Honderdste Eurandom workshop NAW S/li nr. 1 maart 2010 19

Evenementen

Honderdste

Op 14 december 2009 startte de honderdste
Eurandom workshop: ‘Dynamic Random Envi
ronments’. Een zeer toepasselijke titel die in
de Iettertijke am ook—onbedoeld—refereert
aan het karakter van het instituut. Meer dan
4000 deelnemers, uit de gehele wereld, be
zochten de ruim 1700 lezingen, verspreid over
318 dagen. Bijna een geheel jaar vol kennis
uitwisseling! Genoeg aanleiding dus om dit
te vieren met de deelnemers aan deze hon
derdste workshop, de onderzoekers van het
instituuten iedereen die op enigerlei wijze be
trokken is bij Eurandom. Zo’n honderd men-
sen genoten van de speciale taart en luis
terden naar de woorden van wetenschappe
lijk directeur Onno Boxma. Deze werden ge
volgd door op video vastgelegde bijdragen

van Mike Keane, Mor Halchor-Balter en twee
promovendi van Eurandom.

Hoewel Eurandom at en toe ook een con
ferentie organiseert, gaat in do regel de voor
keur uit naar workshops, met een veertigtal
deelnemers op een nauw omschreven onder
zoeksgebied.

Het samenbrengen van de meer dan 4000

onderzoekers, die met elkaar actuele ken
nis en resultaten uit eigen onderzoeken op
het gebied van stochastiek delen, leidde tot
vruchtbare samenwerking en nieuwe weten
schappelijke contacten. “Daar gaan we de
komende tijd ook zeker mee door. Komend
jaar leggen we eon extra accent op workshops
vooren doorjonge onderzoekers”,verte[ton
no Boxma. Doze serie begon zes jaar gele
den als een workshop voor en doorYoung Eu
ropean Probabilists (YEP). Het door YEP ge
stelde voorbeeld werd enkele jaren later ge
volgd door een YES workshop voor statisti
ci en een YEQT workshop voor jonge Europe
se ‘queueing theorists’. Volgend jaarvindt de
eerste workshop in dit kader plaats binnen
de nieuwe onderzoeksgroep Multivariate Risk
Modelling, YE FM.

De eerste van do honderd workshops
vond p(aats op 14 november 1998. ander

halt jaar na de formele start van het insti
tuut Eurandom. Deze workshop werd georga
niseerd door Mike Keane. De ~oste workshop
in januari 2005 was toevalligerwijs ter erevan
het emeritaat en georganiseerd rondom do
uitreikingvan een Koninklijkeonderscheiding
aan dezelfde Mike Keane.

Eon lust van alle workshops is to vinden op
www.eu random tue-n /100.

Eurandom workshop
Het instituut Eurandom is er in elf jaar in geslaagd maar heist hondord workshops to organise
ren. Hot NAW doet vershag van een feostelijke gelegenheid voor do stochastici.

Eurandom is eon internationaal instituut,
gespeciatiseerd in kansrekening en sta
tistiek. Hot onderzoek is fundamenteel
met oog voor toepassingen zowel in do
natuurkunde, biologie, beeldverwerking,
communicatie en risicomanagement als
in de industrie. Eurandom maakt deel uit
van do facutteit Wiskunde en Informati
ca van do Tub. In do ruim 11 jaar van
haar bestaan heeft hot instituut worold
wijd eon uitstekende naam opgebouwd
onder moor door haar workshops- on
bezoekorsprogramma on door eon uitge
breid postdoc programma.


