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Tweedaags congres haalt grote ontwikkelaars Vrije en Open 
bron software naar België op 23 en 24 februari

FOSDEM met meer dan 4000 bezoekers en 
200 software ontwikkelaars grootste 
Europese congres voor ontwikkelaars 
Vrije en Open bron software
Brussel  Op 23 en 24 februari vindt in Brussel de achtste editie van 
FOSDEM plaats, het grootste congres voor ontwikkelaars van Vrije 
en Open bron software in Europa. Onder de sprekers bevinden zich 
bekende ontwikkelaars van PHP, Mozilla, Xen en vele andere Vrije en 
Open bron software projecten.
FOSDEM (Free and Open Source Software Developers' European Meeting) op 
23 en 24 februari is een door vrijwilligers georganiseerd congres dat zich richt op 
ontwikkelaars van Vrije en Open bron software. Net deze focus op de 
ontwikkelaar maakt het evenement zo uniek in Europa.

Open bron software is software waarvan iedereen de broncode mag zien. Dit in 
tegenstelling tot software van bedrijven zoals Microsoft: zij geven enkel de 
machinecode. Computers kunnen die machinecode uitvoeren, maar 
programmeurs kunnen niets meer wijzigen aan het programma. Vrije software 
mag zonder beperkingen gebruikt, gekopieerd en aangepast worden.

Onder de sprekers bevinden zich bekende ontwikkelaars van Vrije en Open bron 
software. Ian Pratt is de oprichter van XenSource, het bedrijf achter de sterk 
opkomende virtualisatie software Xen. Andrei Zmievski, ontwikkelaar van PHP, 
zal het hebben over nieuwe mogelijkheden in PHP 6. Robert Watson komt 
praten over de uitdagingen bij de organisatie van een wereldwijd project zoals 
FreeBSD.

Voor meer informatie kan u terecht op www.fosdem.org. 

FOSDEM vindt plaats op 23 en 24 februari op de Campus Solbosch van de 
Université Libre de Bruxelles, Franklin D. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel. 
Toegang is gratis, registreren is niet nodig.

http://www.fosdem.org/


Enkel voor de pers

Afbeeldingen ter illustratie van dit persbericht zijn beschikbaar voor publicatie op 
http://www.fosdem.org/2008/support/promote

Interviews met de sprekers op FOSDEM worden met regelmaat gepubliceerd op 
http://www.fosdem.org/2008/interviews

Meer informatie over de sprekers op FOSDEM is te vinden op 
http://www.fosdem.org/2008/schedule/speakers

Video opnames en foto's van de vorige edities zijn te vinden op
http://www.fosdem.org/2008/media/video en 
http://www.fosdem.org/2008/media/pictures

Contactpersoon voor de Nederlandstalige en Engelstalige pers
Jan-Frederik Martens
jfmartens@fosdem.org
+32 496 95 94 00

Contactpersoon voor de Franstalige pers
Christophe Vandenplas
cvandeplas@fosdem.org
+32 486 64 10 33

Contactpersoon voor de Duitstalige pers
Pascal Bleser
loki@fosdem.org
+32 486 07 10 35
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