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NERD
ALERT
Mac Mini Cooper

tekst DAVID LEMEREIS
beeld PIERRE SCHERMEL

We kregen een tip binnen op de redactie. Iets in Drenthe. Iets met een Mac
mini. Iets heftigs. Fokkin hell: Nerd Alert!
erd zijn is niet altijd even leuk.
Dat wordt vaak onderschat. Zo
N
ontving ik laatst een Nerd Alert op
mijn mobi:
URGENT! **********************************
MISSION: Mac Mini
LOCATION: Borger, Drenthe (lat-long
52Åã 55' 27", 6Åã 46' 0" 52.9244,
6.7667)
DEADLINE: 22-04-2005, 16.34 Hrs, GMT+
1 Request confirmation Bright HQ

Mac mini? Die kan ik toch
gewoon hier in Amsterdam ontleden? Ik baalde als een stekker.
Het was mijn vrije dag. Maar het
meest vreesde ik een missie
naar Drenthe. Daar kan je een
uur rijden zonder ook maar
één hotspot tegen

te komen en de ingewanden van
een tractor, daar had ik al zo vaak
mee gespeeld. Nee, ik zat hier niet
op te wachten. Maar ja, je bent niet
voor niets een pro. En dus bereidde
ik mij voor op een missie naar
Hunebeddistan.

Nerd Alert Travel Kit
Als ik op expeditie naar afgelegen
gebieden zoals Drenthe moet, reis ik
het liefst licht. Ik heb dan ook altijd
de NATK klaarstaan voor onmiddellijke actie. De Nerd Alert Travel Kit
bevat al het noodzakelijke gereedschap. Jaren heeft het mij gekost om
de perfecte NATK samen te stellen,
waarbij gewicht en functionaliteit
minutieus op elkaar zijn afgestemd.
Ik ben daar nogal trots op.
Naast de gebruikelijke 12-inch PowerBook, mobieltje, GPS, soldeerbout,
PDA, noise-suppressing koptelefoon,
digitaal kompas, scheerapparaat,
videocamera, zonnebril, iPod met
dock, game controllers, Oregonweerstation, iSight,

Bright presenteert
Nerd X. Altijd stand-by.
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FireWire harde schijf,
bluetooth headsetje, videokabels,
universele voltmeter, muis, WiFi
langeafstandsantenne, digitale fotocamera, Flash-kaartlezer, WiFi locator,
Torx- en horloge schroevendraaiers,
memorecorder, kabelstripper, printer-scanner, vario-hoogtemeter, RJ45 UTP connectortang, diverse
bouten en moeren en de Philips
Sonicare Elite-tandenborstel, neem
ik alleen mijn Leatherman mee. Dat
is zo’n briljant stuk gereedschap.
Daar kan je alle kanten mee op.

Op naar de provincie
Binnen een uur na de Nerd Alert
reed ik weg. De NATK lag achter in
de Subaru station, de checklist afgevinkt en alle GPRS- en UMTS-signalen bijna max. Maar dat zou niet
lang duren, vreesde ik.
Na een dik uur rijden veranderde
het landschap met zijn prachtige
elektriciteitsmasten, ellenlange dvdkijkfiles en non-stop hotspots, zien-

‘De boerenschuur
bleek een hightech
schuur zonder
mest’

foto BERT VINNIK

derogen in een verlaten, uitgestrekte
groene woestenij van bloeiende
bomen en wuivend gras met slechts
hier en daar een schotelantenne. De
WiFi-locator piepte zielig.
Ik kreeg een update per e-mail. HQ
had via betrouwbare bronnen vernomen dat er rondom de gemeente
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Borger verontrustende, snelle ontwikkelingen plaatsvonden. Borgers
ontwikkelden in een razend tempo
ergens in verborgen boerenschuur
een prototype Mac mini.
Ontwikkelingen en dan ook nog
snel? Dat leek me sterk. Zo ver als ik
wist worstelden ze daar nog steeds
met een mestoverschot, terwijl wij
in het westen al lang breedband
hadden.

Brainwave
De boerenschuur die zielsalleen
langs een wat hobbelige weg lag,
bleek een hightech boerenschuur
zonder mest. ‘AutoForum’ pronkte
er op de deur: ‘van carstyling tot autoschadereparatie en ProTech dealer’.
Terwijl ik het opvouwbare aluminium steekkarretje met de NATK met
enige moeite over de drempel wist
te werken, werd ik begroet: ‘We verwachtten je al. Jij bent die nerd uit
het westen. Mijn naam is Martijn
Aslander, verbinder van mensen,
informatie en ideeën.’ Ik schoot in
de lach. Niet vanwege zijn
omschrijving, maar van opluchting.
Ik zag namelijk een metershoge
iPod-poster aan de muur. Ah gossie,
de Borgers hebben ook Apples ontdekt. Loos alarm dus. Over vijf
minuten ben ik hier weg.
‘Dus jullie hebben hier in Drenthe
ook een Mac mini?’
‘Ja, een Cooper.’
‘Een wat?’
‘Een Mac Mini Cooper’, zei Martijn.
Albert Koops, eigenaar van
AutoForum had zich ondertussen
ook aan de kantoortafel geschaard.

In Drenthe doen ze niet lullig over schermpjes.

HQ had gelijk. Er was hier wel
degelijk iets ernstigs aan de hand.
‘Waarom zou je in godsnaam een
iPod in een auto bouwen als een
Mac mini in het dashboard past?’
Deze vraag overrompelde me zo dat
ik mij niet kon verweren. ‘Een beetje
taxichauffeur in Amsterdam heeft in
zijn taxi een dvd-speler, routeplanner, mobieltje, digitenne, autoradio,
cd-wisselaar, noem maar op.’
Martijn leunde over de tafel. ‘Dus ik
had een brainwave. Vier weken geleden om precies te zijn. Dat past allemaal in datzelfde dashboard kastje
in één Mac mini. En wat is er nou
mooier dan een Mac mini in een
Mini Cooper te bouwen?’
Martijn keek me indringend aan. ‘Ik
heb onmiddellijk mijn netwerk in
werking gesteld en de verschillende
expertises bij elkaar gezocht. Ik heb
Apple Reseller Mexpert uit Hengelo
met AutoForum Borger gekoppeld

NERD X OVER ZIJN LEVENSSTIJL
‘Ik sta op voor het krieken van ontbijt tv.
Ik doe 600 sit-ups met de Abtronic. Dan
havermout en repen chocola i.v.m.
gebrek aan liefde. En vooral sporten:
FIFA soccer, Formula One 2004 en
Tekken 4 voor zelfverdediging. Ik drink
geen alcohol. Alleen bier.’
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NERD ALERT

Nerd X was zeer onder de indruk.

en vormgevers, webprogrammeurs
en namenbedenkers aan het werk
gezet. En iedereen was razend
enthousiast. We kregen steeds meer
ideeën. Koppel de Mac mini aan
touchscreens en je hebt een computer op wielen, een kantoor weg van
huis en een entertainment-systeem

eruit gerukt, het tapijt omhoog
getrokken en de vele kabels die de
Mac mini met touchscreens en allerlei randapparatuur moesten verbinden een lust voor het oog. In de
achterbak hadden de Borgers een
inverter geplaatst om de 12 volt van
de autoaccu om te zetten naar 220
netspanning voor de Mac mini. Een
printer vulde de achterbak. Boven
op het dashboard pronkte een GPS
en een iPod dock. Een afstandsbediening achter op het stuur bediende het entertainmentsysteem en in
de rug van de twee stoelen werden
LCD-schermen gebouwd. En dat
alles werd via een touchscreen van
een Alpine-radio als meesterbrein
bediend. Dit was linke soep.

‘Ik verkeerde in
shock. Het snode
plan van de Borgers was briljant’
met al je muziek, films en games.
Met WiFi, UMTS en GPRS ben je
altijd online. Een iSight in het dashboard zou bijvoorbeeld het onboard
videosysteem in een politievoertuig
kunnen vervangen. Een GPS aan de
Mac mini en je hebt een perfecte
routeplanner. De mogelijkheden zijn
oneindig. Zo is het Mac2Go Car Area
Network ontstaan. Wat we nu bouwen is een proof of concept. De Mac
mini kan natuurlijk in elke auto
ingebouwd worden, geheel naar de
wens van de klant. Kortom: the pleasure of driving a Mac.’
Ik verkeerde in shock. Het bleek
allemaal veel erger dan verwacht.
Niet alleen was het snode plan van
de Borgers briljant, de snelheid
waarmee ze hun netwerk mobiliseerden was ongekend. En het netwerk was wijd vertakt. Ik moest dit
ASAP aan HQ rapporteren. ‘Kom maar
mee dan laat Albert het je zien. Die
hutkoffer van je, laat die maar staan.’

Linke soep
Het dashboard van Mac Mini lag
open en bloot. De stoelen waren

Uit het veld geslagen
Martijn zag dat ik wit weg trok. ‘Had
je niet gedacht, zo veel dynamiek uit
het oosten des lands? Heb je op weg
hierheen die antennes in de weilanden
zien staan? Dat is een testopstelling
van het LOFAR radiotelescoopproject.

In de komende jaren moeten er zo'n
25 duizend antennes in Drenthe,
Friesland, Overijssel en Duitsland
geplaatst worden en dan is LOFAR
het grootste sensornetwerk ter
wereld. Ik was volledig uit het veld
geslagen. Hoe konden wij in het
westen met onze primitieve NATK’s
ooit concurreren met deze technologische opmars uit het oosten? Wat
zouden de sociaal-economische
implicaties zijn van een hightechinvasie van de Borgers? De randsteden
zouden leeglopen; een onafwendbare stroom migrerende nerds richting
het oosten met in hun kielzog een
ravage van achtergelaten NATK’s
achteloos als oud vuil in bermen en
sloten geworpen!
Ik moest terug naar HQ om te
rapporteren en wel onmiddellijk,
voordat het te laat was. ‘Voor je gaat
wil ik je dit sms’je nog even laten
zien’, zei Martijn. Hij stak de telefoon in mijn gezicht: ‘Martijn, ik
ken een bedrijf met onbemande
bewakingsvliegtuigen. Is dat een
idee?’ Mijn god. The pleasure of Big
Mac watching you!

Mission accomplished: de Mac2Go op de MacExpo mid april.

foto BERT VINNIK

De zwarte doos van de Mac Mini Cooper.
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