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Het grootse technology beursfonds van NL is Booking.Com, begonnen in Enschede. 
Groter dan Philips en ASML.  Uw hotel onderweg door Frankrijk al geboekt? 
Focus op klantervaring hotels, 9000 medewerkers ter plaatse in vele landen. 

"If	  you	  want	  to	  build	  a	  billion-‐dollar	  company,	  empower	  the	  customer."	  ~	  @johnsculley	  	  



Driver voor onze netwerk-bedrijfstak is “Mobile Data Traffic” van laptops, tablets  
en smartphones. Niet alleen bij ‘consumenten’ maar ook in de bedrijfsomgeving. 
Drukte op backhaul fiber en krap radiospectrum: #SCWS conf. London: Small Cells 

1. Wat was er: grote investeringen, klanten willen niet veel betalen voor data & diensten 
     * Telco’s    Mobiele Telefonie   HFtw            Schaarste / verstrekkingscultuur intermed 
     * Kabelaars  Video’s, TV streaming HFcoax               Ze hebben iets gemist geloof ik.. 
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2. Wat is dat “mobiele   
    data verkeer”?  
 
Wat doen de mensen 
massaal met 
laptops,smartphones 
en tablets + online 
horloges  !? 
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Zie: https://theconnectivist.wordpress.com/2014/12/20/new-power-on-the-rise-user-side-synthecracy/ 
 



Waarde van Netwerken? De vier netwerkeffecten. 
 
I. Wet van Sarnoff: Media Broadcasting netwerken. Waarde ~ N  (aantal kijkers/ Eyeballs) 
    Additief. Waarde voor adverteerders. Aanbodkant. Vb: FIFA: voetbal – reclame  [kabelaars]  
  
II. Wet van Metcalfe: Communicatie netwerken. Waarde ~ N ^2 ( aantal deelnemers die kunnen 
     communiceren met elkaar). Kwadratisch. Waarde voor netwerkoperator. [telco’s] 
 
III Wet van Reed:  Aantal Tribes waar je al of niet lid van kan zijn. Waarde ~ 2 ^ N 
      Exponentieel via Internet. Waarde voor (adspirant) leden om er bij te horen.  
 
IV Wet van Van Till: Waarde voor de deelnemers voor hun unieke bijdrage in 
     netwerk cooperatieve SAMENWERKING. Synergie door netwerk combinaties, diversiteit.  
     Waarde ~ N !  ( N faculteit = N * N-1 * N-2 * N-3 * …..*1 ) New Power 
     Multiplicatief   Waarde voor de ge-emancipeerde deelnemers met unieke skills. P2P Coop’s  
                               DELEN = VERMENIGVULDIGEN VIA NETWERKEN  Vraagkant   
Zie : 
 https://theconnectivist.wordpress.com/2015/03/25/np9-engines-for-the-new-power-the-four-network-effects/ 
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Optical Fiber cables 

Dis-Intermediatie 

Comp-comp BUS 



Laptops, tablets, watches 

Wereldwijde	  BUS	  voor	  Computer	  –	  Computer	  communica*e	  
	  (inclusief	  miljarden	  P2P	  Peer-‐to-‐Peer	  M2M	  verbindingen).	  
Welke	  snelheid	  dan?	  Zelfde	  als	  BINNEN	  computers:	  ca	  1	  /	  1	  Gbit/s	  
symmetrisch.	  



•  Elke handeling op het scherm start een LAWINE van 
ongeduldige Computer-Computer transacties op de backplane/
bus van Internet. 

•  Eisen (waar men waarschijnlijk voor wil betalen) : 
    * WAN aansluitingen moeten ook Symmetrisch (-> = <-) zijn,  
       zoals Gigabit Ethernet, USB, Optical Fiber. 
    * Beschikbaarheid wordt nog belangrijker dan capaciteit. 
    * Latency (afhankelijk van de toepassing) gaat een rol spelen -> 
       Bijvoorbeeld: uitbesteden IT naar cloud verwerking & -opslag. 
    * Bandwidth on Demand kan nodig worden: volatile verkeer 
 
Dark fibers + switches = NDIX voor MKB marktplaatsen in NL en DLD 
                   + beheer verbindingen 
 



Waarom zijn Symmetrische aansluitingen nodig ? 
 

Voorbeeld asymmetrisch: beide aansluitingen met A/b bit/s 

 
 

Netwerk 

Download A bit/s 

Upload b bit/s 
Upload b bit/s 
.. 
.. 

Download A bit/s 

P2P dataverkeer wordt dan dus netto b / b bit/s 
Willen we dat voor bijv. LAN – LAN koppelingen vestigingen ? Neen.  

Waarom wordt er dan wel asymmetrisch door Telco’s en Kabelaars aangeboden? Zelfs op FttH? 
[ Dialogic & Tue Rapport ?] [ Tripple Play ?? + Mobiel ?] 
•  De kabelaars en content maffia wil niet dat mensen makkelijk en snel content kunnen delen. 
      [ Oplossing : BitTorrent (letterlijk: regenbui) in stukjes hakken en massaal uploaden ]   
                            Illegaal films en TV series kijken, onstuitbaar. 
•  De Telco’s willen liever niet dat kleine bedrijven: MKB, Telewerkers , ZZP’ers ;   
      netwerkverbindingen huren voor een consumentenprijs i.p.v. voor grootzakelijke tarieven. 
      Vandaar asymmetrie ADSL en VDSL. 
 
Consumenten en MKB’ers worden dus afgeknepen. Staat geen betere prijs/performance tegenover.  

  Upload b bit/s 
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Latency gevoeligheid van de computer-computer  toepassing.            Bron: Ciena 
Voor video en telefonie zijn delay op zich niet erg (via buffer) als het maar niet te variabel is. 
Uitbesteden: vanuit browser – ICT applicaties en opslag in Cloud  



•  Tribler resilient P2P information sharing
https://torrentfreak.com/bittorrent-anonymous-and-impossible-to-shut-down-141218/ 

•  Project Maelstrom (BitTorrent inc) distributed storage 
and websites: Bleep app vormen zelf een cloud aan vraagkant. 
https://theconnectivist.wordpress.com/2015/01/29/np4-websites-hosted-in-the-
crowd-not-the-cloud/ 

•  VidWal  = Instagram voor video’s 
•  YikYak = anonieme GeoSocial App 
•  Etc. 
 
the Synthecracy.org  movement : other projects (like the above) that start to 
implement parts of the Weavelet way of Collaboration, on our journey 
towards the Global Brain. 
 

 

3. Wat komt er aan:    Voorbeelden vanuit georganiseerde, delende, New Power gebruikers  
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Algemeen wordt aangenomen dat driver voor netwerken de Quality of Experience 
(QoE) van zeer grote groepen gebruikers van online video zal zijn. 
 
Wat echter achter die vraag naar breedband zit zijn "ongeduldige smartphone/ 
tablet/ laptop users, die ieder bij elke klik lawines van computer - computer transacties  
opstarten".  
 
Lage Latency, hoge Gbits/sec en hoge beschikbaarheid gaan daarbij een grote rol spelen. 
 
Empowered end-users gaan massaal P2P decentraal zeer actief samenwerken,  
om samen waarde en welvaart te generen (New Power) via meester netwerkers  
“Btwieners” en symmetrische breedbandverbindingen.  
 
De vier netwerkeffecten richting Synthecracy worden gepresenteerd. 
 

Samenvatting lezing Jaap van Till op de NDIX dag 2015 
	  
             “ Wat Drijft de Vraag naar Breedband aan ?!” 


