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Hackerspace Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven:
alta 4u zakelijk research, e-maffiaresearch, 123-dance solutions, web IT solutions, cheap box king, hamster hosting, dance gator, hamster
net only, XXX king, pro data hosting, a2bNL web, industry dynamics, dedicated general servers, data dynamics, giga dedicated chemical
only, NL access, IT data solutions, data 4u king, net only, Q-factory serve 4all, easy maffia4all, com research, flits industry, vista dance
only, sub com servers, pro NL only, data research, box servers, mega chemical king, -X-IT solutions, dedicated king, industry only, super
access dynamics, cheap general data, biz solutions, inter only, biz XXX only, mijn IT access hosting, sub general IT dynamics, access
dance research, Q-biz IT dynamics, mijn 4u com dynamics, vista bedrijf research, cool industry solutions, data, hamster, data access, Qgeneral research, final industry solutions, vista research, a2bweb zakelijk access, chemical access 4all, -X-tweak gator, web dance gator,
zakelijk industry 4all, cyber lease vista access, host IT king, bedrijf access, very data solutions, sub biz host hosting, industry host hosting,
data king, XXX data gator, host dynamics, mijn XXX tweak solutions, mijn lease gator, lease data access, dedicated general servers,
ABCinter industry servers, access inter research, access XXX 4all, mega inter solutions, e-tweak inter, -X-lease lease hosting, easy serve
solutions, -X-hamster 4all, com com servers, ABCinter IT access, cyber chemical box only, tweak solutions, 4u dance, cyber data inter
research, final dedicated, mega hamster hosting, extreme dedicated biz only, mijn 4u web hosting, flexdedicated, turbo chemical gator,
bedrijf research, very inter access, a2bbox solutions, industry dance servers, Q-data king, best factory XXX gator, data chemical research,
digi data zakelijk only, pro hamster host dynamics, i-vista servers, maffiafactory access, dance king, cool com bedrijf king, factory gator,
box gator, XXX inter gator, 123-com only, 123-vista com servers, web bedrijf, pro hamster hamster servers, tweak data only, mega factory servers, monster-power uberHosting, mega NL zakelijk research, net 4all, serve research, lease solutions, the general maffiagator,
tech chemical dedicated gator, tweak XXX, Q-data, budget XXX web solutions, general king, maffiadedicated research, IT research, cyber
data 4all, tech serve access, dedicated servers, Q-biz maffiahosting, tech lease access research, turbo net king, tweak research, easy web
research, super web bedrijf access, dedicated king, vista hosting, chemical XXX gator, turbo access vista solutions, mega zakelijk 4all, final
web XXX king, budget biz servers, access access, sub lease king, cyber access, NL com research, i-biz IT, zakelijk gator, 123-biz web servers, easy 4u NL 4all, maffiamaffiaresearch, lease XXX, pro inter only, flexbox gator, mega factory web servers, IT 4all, bedrijf solutions, biz
solutions, alfa data 4u servers, dedicated only, mijn biz biz solutions, vista, serve king, i-web gator, cool dedicated 4u only, tweak inter
servers, cool lease net, best host research, box net research, flexchemical IT research, pro chemical only, NL king, inter hosting, inter
dynamics, dance, giga data king, lease IT 4all, chemical solutions, cheap industry maffia, access bedrijf 4all, 123-box king, tweak king, box
research, mijn XXX 4all, easy zakelijk 4all, flits maffiazakelijk solutions, ABCinter tweak 4all, best lease dedicated 4all, XXX servers, the
IT biz gator, giga bedrijf gator, Q-lease bedrijf dynamics, 4u industry gator, budget zakelijk maffiaaccess, extreme dance maffiaking,
chemical gator, a2bhamster dynamics, super vista lease solutions, serve research, i-tweak com gator, IT data access, alfa NL dedicated,
Q-king, bedrijf web dynamics, flexhost dance gator, dedicated only, factory servers, data tweak research, general 4all, real zakelijk web
gator, very biz servers, inter maffiaking, web servers, cyber 4u serve, giga biz data only, tech data, chemical dynamics, easy lease lease
dynamics, a2bbedrijf NL servers, cool data access only, best hamster only, industry gator, hyper chemical, bedrijf solutions, bedrijf com
hosting, easy bedrijf data only, NL dedicated only, web zakelijk king, chemical king, lease access, maffiasolutions, extreme com data,
cheap data servers, vista serve dynamics, sub web king, easy factory gator, lease 4all, serve com dynamics, host biz only, tech chemical
gator, Q-dance access, alfa inter dedicated gator, box dynamics, web, dance dynamics, best inter serve king, web factory research, digi box
data only, sub chemical king, cyber NL IT solutions, i-IT XXX hosting, real zakelijk dynamics, bedrijf only, hamster dynamics, tech industry access, inter, alta dedicated serve hosting, a2bdance servers, digi maffia4all, real access hamster gator, tech dedicated hamster 4all,
biz only, box lease research, final general IT, general hamster only, net com servers, sub maffialease, turbo bedrijf research, final net king,
flexzakelijk zakelijk servers, net host king, biz serve only, giga NL, NL inter servers, a2b4u servers, access servers, chemical hosting, sub
IT general research, turbo IT research, super lease 4all, dance vista access, mijn industry host gator, XXX hamster only, industry access,
dedicated industry hosting, biz only, data biz gator, access dynamics, maffiasolutions, dedicated gator, box, vista 4all, zakelijk 4all, sub
host dynamics, com dynamics, extreme dedicated access, super dance king, a2bweb dynamics, Q-hamster IT king, XXX host hosting,
factory only, a2bbiz chemical access, tweak research, net solutions, web 4all, sub 4u solutions, inter servers, serve chemical gator, 4u web
king, cheap dance access, web, serve inter 4all, web zakelijk research, IT access, host com research, 4u vista dynamics, tech IT, sub factory
solutions, digi net access, real access king, flexdata XXX solutions, maffia, flexdedicated serve dynamics, lease IT servers, chemical access,
cool maffiaservers, vista inter research, digi hamster hosting, IT dynamics, easy 4u research, biz, factory NL only, vista box access, real
hamster maffiahosting, flits serve factory dynamics, ABCbiz servers, maffiasolutions, Stichting HXX, -X-dedicated gator, very IT web
king, ABCserve king, easy hamster factory servers, factory king, net hosting, zakelijk host hosting, zakelijk tweak access, cool vista research, tweak bedrijf research, alfa vista chemical hosting, data access, biz hamster king, inter biz gator, sub industry general 4all, lease
research, vista net only, cheap dedicated serve access, biz dynamics, data servers, chemical XXX solutions, super dedicated chemical access, alfa 4u 4all, very dedicated solutions, lease servers, i-tweak hosting, dedicated servers, easy box 4all, the XXX access, final data only,
easy data box hosting, data king, chemical only, vista solutions, biz host access, giga XXX web king, extreme dedicated dedicated solutions, hyper biz only, tech web servers, flexXXX web only, e-net only, zakelijk solutions, factory web solutions, tweak net solutions, NL,
dedicated solutions, access bedrijf king, lease only, IT hosting, box 4all, pro bedrijf research, maffiadata hosting, turbo biz access, inter
chemical 4all, flextweak hosting, final vista research, chemical king, host zakelijk gator, e-hamster 4all, super host serve servers, cheap
general IT king, the net 4all, XXX access hosting, lease dedicated research, tech lease box servers, host gator, host research, flits industry
host, final hamster general king, industry, the box gator, mega lease 4all, sub maffiagator, tech factory dynamics, flexaccess dynamics, web
zakelijk king, access hosting, web industry, com vista king, industry servers, XXX factory servers, mega NL host 4all, best hamster gator,
zakelijk hosting, the maffia4u king, digi com industry servers, inter dedicated king, the industry dedicated only, dedicated bedrijf king,
dedicated servers, e-XXX, 4u 4u, web solutions, maffiaonly, dance access, flits general tweak dynamics, flits industry dynamics, factory,
net web servers, biz general only, inter hosting, easy factory zakelijk only, box research, the general general gator, com research, vista industry hosting, alta dance net dynamics, easy IT, vista general, best IT dynamics, best data chemical hosting, mijn lease NL servers,
123-industry 4all, biz vista solutions, factory dynamics, ABCserve zakelijk only, factory dynamics, vista king, NL solutions, NL tweak
research, bedrijf access only, IT solutions, alta general serve access, flexvista maffiaservers, maffia, extreme zakelijk lease servers, serve
dynamics, cyber tweak bedrijf dynamics, zakelijk access servers, super dance industry king, chemical access king, Stoned-IT, i-biz biz
hosting, super IT zakelijk 4all, net vista access, vista NL access, maffiageneral hosting, alfa dedicated dedicated research, extreme com,
dedicated servers, XXX hosting, zakelijk gator, very chemical only, best dance web servers, tech web bedrijf research, dedicated inter
servers, cyber dance bedrijf servers, box net only, NL research, NL gator, biz maffia, inter 4u king, super bedrijf zakelijk gator, ABClease
dynamics, cool lease king, general access, industry access servers, the NL factory king, general servers, web 4all, ABCindustry 4all, IT
king, ABCdedicated host access, extreme dedicated king, extreme maffiaservers, flexcom host dynamics, factory, flits bedrijf solutions,
hamster only, tech box, XXX king, dedicated dynamics, 123-biz bedrijf dynamics, mega com access, host 4all, general servers, cyber
bedrijf web 4all, hyper com research, alta dance access, cool com hosting, vista access access, 123-chemical only, data vista 4all, giga access
factory access, digi chemical, web web king, host vista access, easy lease, -X-NL king, chemical solutions, com hosting, cheap industry 4u
4Uking, maffiaaccess, com box only, mega data access, real general dedicated only, giga hamster research, bedrijf bedrijf dynamics,
chemical king, NL biz servers, best tweak only, solutions, mega hamster 4all, dance solutions....
en natuurlijk inter NL solutions.
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Illegaal downloaden...

by zo uitgebreid dat de
pers het geregeld heeft
over iets dat niet bestaat
in Nederland. Tijd voor
een
simpel
tegenoffensief;
vervang
‘downloaden’ met ‘opnemen’...

BREIN bedenkt een nieuwe term; ‘illegaal downloaden’. Binnen Nederlands
recht bestaat zoiets (nog)
niet.
Wij kunnen natuurlijk ook een nieuw woord
verzinnen voor download- Opnemen maar!
en. Eigelijk vraag je als
je download aan de server
of hij ‘iets’ wil uitzenden,
specifiek
naar
jou
toe
zelfs. Jij vangt het op en
bekijkt het of...
neemt
het op. Precies, bij deze
stellen we de vervanging
voor ‘downloaden’: opnemen.

Rick Deckardt

“Goh,
heb
jij
House
S05E14
al
opgenomen?”
En
opeens
klinkt
het
volledig
onschuldig
en
dat IS het ook! Maar niet
volgens de entertainmentindustrie. Die hebben de lob-
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Elke uitgave zullen hier de
meest waanzinnige brieven,
zonder enige samenhang,
geplaatst worden. Brieven en
knutselwerken kan je sturen
naar redactie@hack42.nl

Met dank aan...
Voorwoord
[RECURSION DETECTED]
Spam
Nieuws
Agenda
Hackerspaces in de Media
Netwerk Eth-0
Tijdsverdrijf
Super Hackbare Tech
Scam
Leech-a-thon
Pics or didn’t happen
broncode Windows 2000

Redactie:
Stitch & Rick Deckardt
Vormgeving: Stitch
Gemaakt met Adobe® Photoshop® 4.0
Contact: redactie@hack42.nl
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brieven, plaatjes, foto’s, projecten, initiatieven, persberichten, opinie, protips, downloads, proof of concepts, alles
kan! Stuur het naar:
Hackerspaces Magazine #1 Juni 2010

redactie@hack42.nl
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Nieuws
Piratenpartij Trollt Tim Kuik
De piratenpartij heeft een
bestemming gevonden voor de
nutteloze domeinnaam timkuik.
com. Sinds enkele dagen staat er

Hackerspaces Agenda Juni 2010
Elke dinsdag om de week is er een meet
and greet, totdat er een space is.

een flashfilmpje op met het logo
van de politieke partij en het
piratenlied van lazytown. Wij
hebben gelachen :)

za 28 mei 2010: Terabyte Dinner Workshop
Elke dinsdag 19:00 tot 22:00 een meeting

Makerbot revspace nog in de 'opbouwfase'
De makerbot bij revspace schijnt
nogal kuren te vertonen. De in
eeuwige beta release zijne bot
wil nog niet goed functioneren
mede door het gepruts van
AegirWalter en de calibratie van
de thermistor. Het bier smaakt
lekkerder dan bezig met de bot
zijn leuk is.

Och, Wim van de Putte had
ook een weekend gemotiveerd
kunnen worden met twee kratjes
bier. Dan was de bot nu live
geweest, maar dat is natuurlijk
niet leuk om te doen, we zijn
immers hackers.

Dat blijkt uit tests van Hackerspace Magazine. Het schijnt
vandaag (28 mei) opgelost te
zijn met versie 1.2.
Het probleem leek te zitten in
de HTC Sense interface. Bij een

aantal custom ROMS is 'Dialer
One' de default dialer. Ook 911
kon niet gebeld worden.
Een omweg is om via Internet
het lokale nummer van de hulpdiensten op te vragen.
Bij de laatste versie van Dialer
One wordt 112 doorgegeven aan
de normale phone app: waarna
je op ‘call’ moet drukken.
Uninstall of updaten maar!
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za 12 juni 2010: RandomBBQ
za 19 juni 2010: Hacker Movie Night
De space is open op elke dinsdag en donderdag van 18:00 tot 22:00.

Dialer One... one two... ERRBARF
Als je de Android app 'Dialer
One' op je HTC toestel hebt kan
je geen 112 bellen.

Elke dag open, maar check met een van
de leden als je op bezoek komt.

Hackerspaces Magazine #1 Juni 2010

Hacking Events

In de planning: Workshop Eagle @ Hack42, Fakkeltoch Hoogoven
Duitsland. Mis je iets? stuur het door naar redactie@hack42.nl
Blijf up to date...
Hack42
http://tinyurl.com/hack42calendar
Revspace
http://tinyurl.com/RevSpacecalendar
Randomdata http://tinyurl.com/randomdatacalendar
Hackerspaces Magazine #1 Juni 2010
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Hackerspaces in de Media

Op 1 en 17 april zijn Hack42, Randomdata en Revspace in de
media geweest. Hack42 door haar actie rondom Chriet Titulaer,
Randomdata en revspace doormiddel van een Interview met de
Telegraaf. Een samenvatting van deze gebeurtenissen:
Randomdata en Revspace in de Telegraaf
Last month we had a visit from a
journalist of the Dutch newspaper "De Telegraaf ". We had a very
pleasant chat about hackers and
hackerspaces. Today the article was
published, that's almost 0.7 Million hard-copies of hackerspaces,
Randomdata and Revspace news!
You can read the Dutch version for
yourself but we translated some
highlights:
- Only a very small part of the hackerscene is focussing on intentional
harm, "we don't call them hackers
but crackers". Over 99% won't take
any risk and will only do the "good"
stuff.

- It is an ideal place for curious and enthusiastic people to share technology.
- People come here with an innate curiosity.
http://randomdata.nl/blog/, 17 April 2010

Hack42: Chriet Titulaer

Deelnemers van de Arnhemse
hackerspace-in-oprichting, Hack42,
grijpen 1 april aan om een bekende
Nederlander te eren met een standbeeld.
Het standbeeld staat er al, maar
sinds Mei vorig jaar heeft het geen
hoofd meer; het gaat hier om het

beeld van de Hertog van Gelre, op de
Jansplaats in Arnhem. Op 1 april heeft dit
beeld een tijdelijk nieuw hoofd, en wel
dat van Chriet Titulaer, de sterrenkundige
en televisiewetenschapper die in de jaren
tachtig furore maakte met het techniekprogramma de Wondere Wereld.
Een woordvoerder van Hack42 verklaart:
“Wij vinden dat niemand in Nederland
zoveel technische jongens- en meisjesdromen heeft losgemaakt als Chriet
Titulaer. Daarom willen we hem in het
zonnetje zetten.
http://hack42.nl/wiki/index.php/Persberichten
1 april 2010
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Het eth0:2010 netwerk
Eth-0:2010 Summer staat gepland voor augustus van dit jaar. De voorbereidingen zijn
natuurlijk al in volle gang. In de eerste editie
van Hackerspace Magazine nemen we een
kijkje naar de tussenstatus van het netwerk.
Netwerkadmin Zarya aan het woord...
Een netwerk, buiten, tussen tenten
door, is ook dit jaar weer een grote
klus. De voorgaande jaren was het
gelukt, en deze keer doen we het weer.
Het netwerk bestaat uit zowel glas als
koper: glas voor de backbone en koper
naar de eindpunten. De backbone is
dit jaar 10 gbit, zodat iedere bezoeker
een gigabit verbinding heeft. Dit is echt
meer dan voldoende, zeker voor 300
man.

daarnaast nog iets te kunnen doen met
VOIP en GOPHER, dat is iets wanneer
we de basics in orde hebben.
We raden bezoekers aan om een UTP
kabel van minimaal 15 meter mee te
brengen, afhankelijk van waar ze gaan
zitten natuurlijk. Fieldswitches zullen
waarschijnlijk in tenten op het veld
komen te staan.
We zullen dit jaar zo min mogelijk
mensen proberen te rickrollen bij het
uitrollen van het netwerk. Daarentegen zal er, net als de vorige jaren, bij
storing stevig gerickrolled worden.
Hoe we het Internet gaan
aanbieden is nog een
vraagteken, van ongeveer
5 kilometer. Het zou
bijvoorbeeld met glas
kunnen, of via een straalverbinding, zoals in de winter. Wie
ideeen heeft moet het laten horen, maar
er is sowieso Internet.

Switches worden geleverd door foundy
en hp. “Ik gok dat het ongeveer 8 fieldswitches zijn, 2 distributieswitches, een
switch voor de servers en een coreWe klussen ondertussen rustig door, er
switch. Verder zal het terrein voorzien
is nog even tijd. Zoals het er nu naar uit
worden van wireless internet zowel op
zien draait alles ruim voor het evene2.4 gigahertz als 5 gigahertz.”
ment. Dat geeft nog even tijd om te
kijken naar andere dingen.
Er wordt druk geexperimenteerd om
alle bezoekers ipv6 te geven, naast een
Eth0:2010 Summer vindt deze zomer
standaard ipv4 adres. Daarnaast levplaats van 10 tot en met 13 augustus in
eren we ook DHCP en IRC. We hopen
Wieringermeer. Zie http://www.eth-0.nl
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Super Hackbare Tech: Linux Everywhere
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ACROSS
2 Alleen een scherm
5 Kreet van verbazing
7 Harrr
8 Heel oud netwerk
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DOWN
1 Lees m dan ook
3 Draait op een hoop coole speeltjes
4 Emuleren doe je zo
6 Evil of niet?

Hackerspaces Magazine #1 Juni 2010

De meest hackbare hippe tech van
tegenwoordig moet toch wel het arsenaal aan smartphones/featurephones
zijn. Overal schijnt men hun gemodde
Android op aan de praat te kunnen
krijgen. Heerlijk dat open source spul.
Maar wat betekent dit voor de markt?
Alles verandert, functies kunnen nu
worden toegevoegd en op oudere
toestellen kan je met wat ‘skillz’ de
nieuwste software op je device aan
de praat krijgen. Vroegah werden
mobieltjes verkocht op basis van hun
functionaliteit, de ene kon mp3’s afspelen, de andere had een ingebouwde
FM-radio. Dit gaat nu niet meer op. De
features zijn bijna volledig in software
uit te voeren, en daar draait het tegenwoordig om.

kop staat. Apple sjokt er op de 3e plek
achteraan.
De komende 6 maanden zal je het op
linux gebaseerde besturingsysteem op
nog veel meer apparaten tegenkomen.
Er komt als ik de geruchten goed heb
opgevangen een ware explosie aan
goedkope (denk aan rond de 100 euro)
tablets met Android.
Google is ook bezig met de hernieuwing
van de muziek-/film-/tvindustrie met
hun pas aangekondigde Google TV, een
set-top-box dat OOK op Android zal
draaien. Wellicht zullen TV-fabrikanten
Google TV als standaard OS op hun televisies installeren. De laatste modellen
van Samsung (LCD) TV’s draaien ook al
op Linux. Ik zie deze TV’s wel gehacked
worden door zodat ze uiteindelijk
Google TV kunnen draaien.

Er is een nieuwe generatie aan toestellen ontstaan, gedreven door Googles
Android OS. Het kekke groene robotje Het wordt in ieder geval een heel erg
heeft in een kleine 18 maanden tijd een interessante periode met een stortvloed
gigantische
groep de- van veel nieuwe ultrahackbare waar!
velopers en
gebruikers
gekregen.
Android
gebaseerde
toestellen
zijn Nr2 in
de mark,
waar RIM
met zijn
Blackberries
-nog- aan
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leech-a-thon
MovieMeter

Attention
Dear sir/madam,
l am Agent Jack Maxwell of the F.B.l but currently working with the
British met police and interpol to investigate internet Scammers and
stop them we have discovred that you are currently in transaction
with some PeoPle you have not met in person and also if you have
made any monetary payment then get back to me with your name
and phone number because we are currently investigating them.
As soon as you get back to us we will give you further informations
on our investigation as we are still in the preliminary stages.This does
not mean that the transaction is bad or you have been scammed but
we just want to make sure everything is in order and due Process is
followed.lf you have been Scammed before and you want the case
investigated so that full refunds of your money that was Scammed
can be made to you via the U.N G-20 SCAM VICTIMS COMPENSATIONS. get back to us.
Waiting to hear from you via this email address:

I

Avatar 2009 1080p BluRay

VI

II

Shutter Island 2010

VII When in Rome DVDRip

III

The Wolfman 2010 DVDRip

VIIIHow To Train Your Dragon 2010

IV
V

$i = 5511739
$i = 5436483

$i = 5592441

$i = 5573176

$i = 5476748

Clash Of The Titans 2010 TS

IX

Sherlock Holmes 2009 DVDSCR

The Book of Eli 2010 DVDRip

X

Alice In Wonderland 2010 TS

$i = 5491293

$i = 5569356

Games

$i = 5285178
$i = 5434382

Protip: http://stichtingbre.in/p/$i

Classic Games Formatted For Mac Volume 1 - 8
4582768, 4586834, 4590972, 5187338,
4960460, 4965304, 4986342 5215372

Albums
I Pendulum - Immersion
5571155

fscamdept@iwrahost.com

Kick Ass 2010

$i = 5542444

187469901

II Gorillaz - Plastic Beach

Yours Faithfully,
Jack Maxwell

5401436

160962645

- Battle Of The Sexes
III Ludacris
5405428
157167381
Bieber - My World 2.0
IVJustin
5433457
160335173
Music 2010
V Club5415384
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154350037

Protip: http://stichtingbre.in/i/$i
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http://www.albinoblacksheep.com/text/source
/* Source Code Windows 2000 */
#include "win31.h"
#include "win95.h"
#include "win98.h"
#include "workst~1.h"
#include "evenmore.h"
#include "oldstuff.h"
#include "billrulz.h"
#include "monopoly.h"
#include "backdoor.h"
#define INSTALL = HARD

Pics or

didn’t happen

char make_prog_look_
big(16000000);
void main()
{
while(!CRASHED)
{
display_copyright_message();
display_bill_rules_message();
do_nothing_loop();
if (first_time_installation)
{
make_100_megabyte_swapfile();
do_nothing_loop();
totally_screw_up_HPFS_file_
system();
search_and_destroy_the_
rest_of-OS2();
make_futile_attempt_to_
damage_Linux();
disable_Netscape();
disable_RealPlayer();
disable_Lotus_Products();
hang_system();
} //if
write_something(anything);
display_copyright_message();
do_nothing_loop();
do_some_stuff();
if (still_not_crashed)
{
display_copyright_message();
do_nothing_loop();

basically_run_windows_31();
do_nothing_loop();
} // if
} //while
if (detect_cache())
disable_cache();
if (fast_cpu())
{
set_wait_states(lots);
set_mouse(speed,very_slow);
set_mouse(action,jumpy);
set_
mouse(reaction,sometimes);
} //if
/* printf("Welcome
3.1");
*/
/* printf("Welcome
3.11");
*/
/* printf("Welcome
95");
*/
/* printf("Welcome
NT 3.0"); */
/* printf("Welcome
98");
*/
/* printf("Welcome
NT 4.0"); */
printf("Welcome to
2000");

to Windows
to Windows
to Windows
to Windows
to Windows
to Windows
Windows

if (system_ok())
crash(to_dos_prompt)
else
system_memory = open("a:\
swp0001.swp",O_CREATE);
while(something)
{
sleep(5);
get_user_input();
sleep(5);
act_on_user_input();
sleep(5);
} // while
create_general_protection_
fault();
} // main

plaatjes, foto’s, projecten, initiatieven, persberichten, opinie, protips, downloads, proof of concepts, alles kan! Stuur het naar:
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