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What’s on WWW?!?
Pascal Thomas

Het EK is begonnen en er wordt op het
net ruim aandacht aan besteed:
Nationale-Nederlander is de hoofdspon-
sor van Oranje en heeft een aardige
homepage gemaakt: http://www.nn.nl/
oranje/. Op deze site is onder andere
een column te vinden van Jan Mulder.
Deze schrijft hij exclusief voor Nationale
Nederlanden. Verder is er een overzicht
van de gevoerde reclamecampagne (waar
ook onderstaande foto uit komt),  een

prijsvraag, een spel (vrije trappen
nemen), een EK-screensaver om te down-
loaden, een tijdplanning, een overzicht
van de spelers en meer.

verrast wel vaker met interes-
sante pagina’s. Dit keer met de United
Icons of Internet: http://www.riv.net/
heatwave/icons/icons.htm. Diverse
icons zijn hier te vinden, zoals o.a. de
Blue Ribbon voor de vrijheid van
meningsuiting in cyberspace:

Een erg handige pagina is de volgende:
http://www.luc.ac.be/~9410917/home/
search.html. Op deze pagina vind je de
mogelijkheid om op (voor mij) alle
bekende en ook nog onbekende searchen-
gines te zoeken via een klik met de muis.
Zeer handig als je informatie over iets
specifieks wilt weten, maar YAHOO en
ALTA VISTA je al teleurgesteld hebben.

Het gaat misschien wat ver,
maar toch wil ik de volgende
pagina vermelden. Het gaat
om de pagina Suicide
Methods. Op deze pagina
wordt zéér uitgebreid inge-

gaan op diverse manieren van het plegen
van zelfmoord. Natuurlijk is dit puur
voor informatief gebruik: Don’t try this at
home: http://www.ee.tut.fi/~karvi-

nen/suicide.html.
verzorgt een nieuwe service die
wel eens behoorlijk populair

zou kunnen worden: het ‘versturen’ van
ansichtkaarten via het internet. Eerst zoek
je een kaart uit en daarna vul je hem in.
De geaddreerde ontvangt dan een een e-
mailtje met daarin de boodschap dat er
een kaart voor hem is. Als hij dan naar
http://www.adpost.nl/ gaat kan hij
daar via een code (die in het e-mailtje
staat) zijn kaart bekijken. Via dat zelfde
adres moeten ook de kaarten verstuurd
worden.
Qua security schijnt het nog niet helemaal
100% in orde te zijn, maar je kunt er wel
leuke dingen mee doen: Java. Erg leuk is
bijvoorbeeld de
pagina How to
Juggle: http://

www.acm.uiuc.e

du/webmonkeys/

juggling/

index.html.
Als je meer Java-
applets wilt
bekijken is een
goed beginpunt
http://

www.jars.com/.
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