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> Hebt u gespaard 
en gereserveerd voor
seizoen 1 en/of 2 
van Prison Break?

Haast u dan met uw
volle spaarkaart naar
het opgegeven afhaal-
punt. 

De uiterste afhaaldatum is 
nu zaterdag 17 november.

BERICHT AAN DE LEZER

Vliegensvlug door de
veiligheidscontrole in Brussel
dankzij SAS Fast Track*
* Geldig voor Business class, Economy Extra passagiers en

Eurobonus Gold leden. Ook beschikbaar in Stockholm en

Kopenhagen.

Surf naar www.flysas.be

‘Girl geeks’ bieden netwerk aan vrouwelijke techneuten via ‘Brussels dinners’ 

Een theekransje versie 2.0

BRUSSEL ● Girl geeks zijn vrouwen
met een bijzondere interesse in
technologie, meer bepaald in
computers en nieuwe media. Ze
belden al met smartphones toen
Yves Leterme nog een Nokia van
een halve kilo aan zijn oor had
plakken en ze hebben de laatste
nieuwe software op hun laptops
gedownload nog voor die in
Europa op de markt komt.

Om maar te zeggen: girl geeks zijn niet
zomaar early adaptors, ze zijn de trends op
computervlak ver vooruit. En omdat niet
iedereen in hun vriendenkring weet wat
smart companions zijn of mee kan discus-
siëren over hoe je het best videoformats

compresseert voor webapplicaties verza-
melen ze elke maand in Brussel op een
etentje, dat wordt gesponsord door media-
bedrijven als Microsoft, Belgacom,
Blognation en Skynet.

Afgelopen woensdag daagden 37 girl
geeks op in een brasserie in Zaventem.
“Het was pas de tweede keer dat we samen-
kwamen en we hebben al mensen moeten
weigeren”, glundert organisator Clo
Willaerts. “Vijf, tien jaar geleden durfden
mensen die met computers bezig waren
niet uit hun slaapkamer te komen. Maar
het internet is veel socialer geworden.”

Subtiel en informeel

Übergeek Clo Willaerts is al tien jaar

alleen maar met internet bezig. “Ik ben
vergroeid met mijn laptop en kick op gad-
gets en robots”, zegt de hoofdverantwoor-
delijke van de websites van Sanoma
Magazines, dat onder andere Humo en
Story uitgeeft. Girl geek dinners zijn niet

Willaerts’ idee, ze bestonden al langer in
Brighton, Toronto, Londen en
Nottingham. Maar Willaerts ondervond
wel dat vrouwelijke techneuten in ons
land elkaar niet spontaan vonden.

“Op blogdinners of op een barcamp,
waar iedereen wordt verondersteld een
presentatie te geven over een nieuwe ICT-
toepassing, trof je op vijftig deelnemers
maar vijf vrouwen aan en dan nog praat-
ten die niet met elkaar. Bovendien zijn der-
gelijke conferenties typisch iets voor man-
nen: iedereen staat er met zijn naamkaar-

tje te wapperen. Vrouwen hadden iets sub-
tielers nodig, iets informelers.”

Netwerken

Het volgende Brussels girl geek dinner
vindt plaats in januari, waar het over intel-
ligent speelgoed zal gaan, en is aan zijn
derde editie toe. De afgelopen editie ging
over seks en internet. “Hét bewijs dat we op
onze dinners niet alleen over geeky dingen
praten”, lacht Willaerts. “Een klinisch psy-
chologe is komen spreken en we hebben
de resultaten bekendgemaakt van een on-
linebevraging. Wist u dat 70 procent van
de cybersex tijdens de werkuren gebeurt?”

Girl geek dinners staan open voor ieder-
een, maar de meesten hebben een blog of
werken in de ICT. “Het is een theekransje,
maar dan in de 21ste eeuw.” De dinners zijn
ook niet zomaar vrijblijvende ontmoetin-
gen, benadrukt Willaerts. “Er worden con-
tacten gelegd en netwerken opgezet.
Woensdag waren er mensen aanwezig van
de VRT, Telenet, Skynet, reclamebureaus en
het onderwijs. En die gesprekken gingen
heus niet alleen over de iPhone. Er zijn
vacatures besproken en netwerken onder-
houden.”

www.bnox.be

Britt Mestdagh:
‘Behoefte om anderen 
te leren kennen’

“Ik ben altijd al geïnteresseerd
geweest in technische dingen, vooral
in video. De toepassing daarvan in
nieuwe media is de laatste jaren
enorm gegroeid. Vroeger kon je door de
beperkte bandbreedte video’s op het
internet uitsluitend bekijken in een
piepklein venstertje. Je moest ook
altijd inbellen voor je kon surfen. In vijf
jaar tijd is dat compleet veranderd.”

Britt Mestdagh (33) werkt al meer
dan zes jaar als webdesigner en inter-
netspecialist. Ze studeerde
Germaanse, maar na haar universitaire
studies volgde ze een opleiding tot
webmaster. Vandaag maakt ze websi-
tes en interactieve cd-roms met audio
en video.

“Ja, ik ben een geek. Ik heb een, nu
ja, gezonde interesse voor alles wat te
maken heeft met de technische aspec-
ten van computers en internet. Dat
klinkt nerdy, maar als je ziet wat de
mogelijkheden van rich media van-
daag zijn, dat is echt ongelooflijk.
Afgelopen zomer heb ik voor gent-
blogt.be reportages gemaakt over de
Gentse Feesten.

“Ik ben geen professioneel videobe-
drijf, maar de camera die ik heb, is
goed genoeg. Je merkt trouwens
steeds vaker dat reguliere broadcast-
bedrijven ook met kleinere camera’s
op pad gaan. Vroeger was dat alleen de
regionale televisie, maar nu doen bijna
alle tv-zenders het. Naast een gewone
cameraploeg sturen ze iemand met
een handycam mee.”

Mestdagh is altijd op zoek naar de
laatste mogelijkheden om beelden te
compresseren die op het internet moe-
ten worden gezet. En daar draagt een
girl geek dinner zeker toe bij. “De eer-
ste keer dat ik naar zo’n dinner ging,
heb ik iemand ontmoet met wie ik het
heb gehad over q-points in Flash. Dat
begrijpt geen mens, maar wij waren
direct vertrokken. Afgelopen woens-
dag heb ik het met Tante Annie, An
Olaerts, gehad over style sheets. Hoe
je de opmaak van je website kunt con-
troleren.”

De meeste deelnemers aan het girl
geek dinner kende Mestdagh al van op
het internet. “Maar dan nog is het leu-
ker om die mensen in het echt te zien.
Buiten komen is sowieso altijd aange-
namer dan chatten. Bovendien is zo’n
dinner een networkevent. Mensen
komen net omdat ze de behoefte heb-
ben om andere mensen te leren ken-
nen.” (SS)

www.mixette.com

Ine Dehandschutter studeerde in 2000
af als fotografe en begon daarna
onmiddellijk als zelfstandige.
Ondertussen volgde ze een cursus webde-
sign en pikte ze ook wat mee van citizen
reporting, online communities en pod-
casting.

“Girl geek dinners zijn interessant omdat
ik op de meeste computergerelateerde
events vaak de enige vrouw was. Het is
gewoon veel leuker om met gelijkgestem-
de vrouwen samen te zitten om te zien
waar iedereen mee bezig is. Voor mij is het
dé nieuwe manier om te netwerken. Je
leert mensen kennen aan wie je een
opdracht door kunt geven als je het zelf te
druk hebt en er ontstaan vriendschappen.”

En eindelijk is er een groep mensen die
tenminste begrijpt waar je het over hebt,
lacht Dehandschutter. “Ik zie het zo: je
hebt vrienden om mee naar de film te
gaan, vrienden om alles mee te delen en
vrienden met wie je over computers kunt
praten. Girl geeks zijn helemaal geen
bende nerds, ze bewijzen net dat vrouwen
tegelijk hip én met technische dingen
bezig kunnen zijn.”

Ook Dehandschutter was als kind into
geeky stuff. “Op mijn achtste had ik een
Commodore 64, zo’n computer die je
moest aansluiten op de tv. Zelfs floppy’s
bestonden toen nog niet, dat ding werkte
met cassettes. Met die Commodore heb ik
leren programmeren. En in 1997, toen de

Vlaamse bibliotheken massaal inbelver-
bindingen kregen, was ik bij de eersten om
op internet te gaan.”

Toch ging Dehandschutter fotografie stu-
deren. Lang lieten de nieuwe media haar
echter niet los. Toen ze tijdens haar voort-
gezette opleiding in Israël een dagboek
wilde bijhouden, kruiste het internet
opnieuw haar pad. “Bloggen was toen nog
een woord dat niet bestond. Door mijn
berichten te posten, merkte ik dat ik
ineens een veel groter publiek aansprak.
Op die manier ben ik er verder in gerold.
Vroeger ging ik met mijn portfolio langs bij
potentiële werkgevers, vandaag verwijs ik
ze door naar mijn site.” (SS)

www.matuvu.nu

Ine Dehandschutter: ‘Bij de eersten op internet’

Ze hebben de mond vol van open source, Flash Players en

viral marketing - al worden typische vrouwenonderwerpen

niet gemeden. De girl geeks die eens per maand verzamelen

om te netwerken en de laatste nieuwe technische snufjes 

te bespreken, zijn nerds and proud to be.

DOOR SUE SOMERS

■ Clo Willaerts: ‘Vijf, tien jaar geleden durfden mensen die met computers bezig waren niet uit hun slaapkamer te komen. Maar het internet is veel socialer geworden.’

CLOWILLAERTS:

Ik ben vergroeid
met mijn laptop
en kick op gadgets
en robots

Nieuws en cultuur, 
24 uur per dag, 

7 dagen op 7 

demorgen.be
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