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Tim (9): Wat heb ik eraan als ik alles de eerste keer meteen goed doe?
Daar leer ik toch niks van?
TestNetNieuwsFlits December 2016 - 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Eric Spaargaren geeft zijn visie op de toekomst in Geautomatiseerde testplannen in een hightech omgeving
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agile Testing Days: Nederland Wereldkampioen!
Tijdens de Agile Testing Days in Potsdam bij Berlijn is het Nederlandse team “The pangalactic
gargle blasters” bestaande uit Pascal Dufour, Rob van Steenbergen, Gerard van de Weerd en
Klaas Durk Toonen wereldkampioen testen geworden!

Van harte gefeliciteerd!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 13 december 2016: Test het NBC netwerk
Op de laatste thema-avond van 2016 gaan we samen ervaring opdoen met en over het testen
van een netwerk. Dat doen we actief door onder leiding van enkele team-captains verschillende
aspecten van het netwerk - zowel draadloos (wifi) als bekabeld – te bekijken.
Het testobject:
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Het onlangs vernieuwde netwerk van het NBC
De teamcaptains:
Kamiel de Boer, Dennis van Zundert, Joerek van Galen, Peter van Tulder en Rik Marselis
De testaspecten:
Duurtest van belastbaarheid, heatmap van wifi-bereik, loadtest, bruikbaarheidstest, portabiliteit
(div. devices), security, enz.
Heb jij zelf een testtool of een aanpak die je op deze avond aan andere TestNetters wilt laten
zien, neem die dan mee en kom langs.
We kunnen overigens nog één of twee extra teamcaptains gebruiken, meld je bij
Rik Marselis via voorzitter@testnet.org!
Meer informatie vind je op onze website, waar je je uiteraard ook kunt aanmelden!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jubileumevent 15 mei 2017: Geen call for papers
Het eind van 2016 nadert, en als TestNet lid ben je dan van ons gewend dat we de Call for
Papers lanceren voor het voorjaarsevenement van het aankomende jaar. Dat doen we dit jaar
anders! Op 15 mei 2017 bestaat TestNet 20 jaar. Dit jubileumevenement zal er anders uitzien
dan je van ons gewend bent: groter, spectaculairder, lekkerder! Een van de consequenties is
dat we voor het komende evenement geen open Call for Papers versturen. Het aantal tracks zal
lager liggen dan op een doorsnee evenement: 8 in plaats van 16. Wel zijn er workshops in de
morgen. De tracks en workshops vullen we door de movers & shakers van de afgelopen 20 jaar
in het testvak te benaderen met het verzoek om een paper in te sturen. Uit die inzendingen
selecteren we de 8 tracks en 6 à 8 workshops voor het evenement. Het najaar van 2017 zal
weer een reguliere Call for Papers kennen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarsspecial staat op de website.
Terugblikken op het najaarsevenement op de website met de foto's en de presentaties.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden (inclusief diner) zijn gratis toegankelijk voor leden.
Niet-leden betalen 35 Euro (incl BTW). Inschrijving kan tot 3 dagen voor de thema-avond. Meld
je alleen aan als je ook werkelijk komt en meld je weer af als je onverhoopt toch niet komt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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